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 هللا هاَشا اهمظان لاق. اهحانر ةكافو .٠ اهحان هطساو همحرتلل

 اكمام ديلا دبع. ىرولا لجا

 ةمكل ءاوكلللا ذامحاو فا

 هلدعو دحملا دبع انركذاو
 هنا غلا ىلع دهشاملو تدهش

 مهلقف الاو الصامهفرسشاو

 متافك نيلوالا يفإ مهنم نف
 اف هرهظم داسللا دسح نال

 ىتتلاولدعلابكلملاريرسس يف الع
 ًاىكاق ىملالا ظفطلاب لاز الف

 هبزحرصانهللا نا بير الو

 ديدجل نسحا ندلا اذه ددع

 ديبشت عفرا مزألاب هديشف
 دواد دعي قا ناماس اناقف

 دولا ولدعلاب ضرالاك ولم للجا

 دضأا ناب اكح . ءابإب اونأبل

 دومحكن يرخآلا يف مهم نهد
 دوسحم ريغ هريغاش رمش اسار

 دورود ملاظملا ءاحمأل بابو

 دودمن ةداعسلا ماه ىلع زعب

 دوعسم ف رمشا زعلا يفهعلاطو



 قفو ىلع هترد, اهزرباو . هتمكح ملاوعلا نفتا نم ناحبس
 راث الا ىف عدواو 1 مظعا ناثدلا قراوط ىف لعجو . هتثيشم

 هلوسرو هس ىلع مالسلاو ةالصلاو ٠ هرصبتو ةربع لبا راخالاو

 ركذب ايحيو.حاوزالا ماشم هرابخاب رطعتت ىذلا دمع اندبس مظعالا

 ٠ هدعب سائلا ريخ مه نيذلا هءاحصاو هلا لعو» حابشالا يمرةيوبنلا هن هن ريس

 قطصم نبرداقلادبعهبر ةمحررب دف لومف دعبو ٠هدنع نيب رّمملا برقاو

 اهءاجو اشاب دشان الا موحرملاةرضح ةيدوستيظح امل ىتوريبلا اند
 تيكا هدحتم اهماكح ا ةنالوو. ا اهيلع لاو

 1 ار نال امدنعو .هفراوع ةّمزاب مهداقو٠ .هفطاوعت ميذنجا نمم

 , راونا هترضح ىف لتجتف فيرشلا هسلجم ىلا عاطل هامات

 ١ ةرضح ضرار كذ ىرج ىلايللا ضعب ىفو ٠هرضاحملا راون ىتجتو .هركأاذملا

 | نم هكلس ىف مظن امو اشاب تدوج ولتلود ةمألملا ريبشلا ريزولا

 ا” در اراشا كلذ ءانثأ قو .داونلا نم هناحفص عدواو دارنا

 هتادافاو +هماع هعفانم نوكتل ةسرعلا ةغللاب هتججرت ىف هتبغر ةدش ىلا

 لاثتماب تدعوو ءهيدب نيب ترساجتف ٠ ةفاعلاو ةضاخلأ اسف كرتشل

 / كيذل حاتراف ٠ هش بعربو هانعب ناك اع ماشلاو .هبلا راشا مف 1 ,
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 7 .هاغتبم ب سح ىلع هب ذوعوملالمعلا اذهل هددص حرشلاو «هارث 9 00
 نم ريثكلا ىلع لمتشا دقهعلاط نم ىلع قي ال مخيراتلا اذهو

 ريدجوهف٠نارودلا اهم راد ىتلاث داوملا نمرفا ولا جلا ود نامل عئاف و

 هراونا ءابدالا عماجم ىف سيتقتو دراما ىتتجت ناب

 امل امو .هينامثعلا ةلعلا ةلودلا رابخا هلع لمتشا ام لجا نمو

 أ امو . هديدعلا تاريملاو. هدبجلا ريلاو.هيتاورسخلا ةئسلا رث الا ند |

 تاحوتفلا نم اهتوش هتلان امو هد ةلئاهلا بورحلا نم هتمشحن

 أ ىذلا ىملالا ديياتلاو تاداعلا قراخلا زاصتسالاو .هسلسلا

 | هعامس ترطت امم كلذ ريغ ىلا تاهجلاوراطقالا راس ىف

 ] سورطلا هباتكب ىهدزتو ٠ سوفنلا

 | .هريدج ةعلاطملاب ةرح ٠ هريخالا نورقلا ثداوح .نا كشالو

 | ١ رومالا ناتكتا ىلإ ًاميظو ةداع رافال 07

 ١ راطقالاو ميلاقالا ىف دهع ثيدح ناكام راسفتساو

 ( كلذل تبدنو ٠ تدعو هب ايف٠تعرش ةبرجه ٠٠١٠ ةنس ىفو

 | .هوجرت امتملاطنا دمبو «نيناسللاب ةفرعم محلل نم . نيمجرتملا ضع
 | م بتكو.دارملا نع داح مهنم الكت دجو .هوبتك"اهف رظنلا تنعماو

 | كلذ ءانثا ىفو ٠ لجا ىلا هترخاو ٠ لمعلا تفقوا هلع ءابو٠دارا

 | قو .هسانس ةمدخم مايقال ةياطلس ةداداي ةداسبلا سل
 || ام هئم تحلصاف ٠ لصالاب مجرت ناكام تلباق “كانه. قماقا هلع
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 )1 ٠تمىع هيلع ام ميم ىف تعرشف ثعابلا ل نم 3
 «هعائنصلا هذه ىف ىعاب رص ىملع عم ىسفنب ةمجرتلا سما تنلوتو

 بيلاساب نيملاعلا ءالجالا ءالضفلا نم ةعاج ةنومم كلذ ىف تحدتساو
 لوصولا نم ىنعنمو ٠ مامتالا نع ىقاع ام ًارط مث ةججرتلا

 721 ىلا

 لاز املو ءراو ريغ هدنزو.راوتم وهو انامز هانجرت ام قبف٠ مارملا

 . علاط دعساو تقو نميأ ىف هددصب تنك أم ىلا تءجر ٠ عناملا كلذ

 راسم هتنتزاوو٠.هلياقملا ةبتر ىلع لصالا ةرظانم ىف عسولا تفرصو

 ةفولاملا ظافلالاو ٠همحالطصالات ا رايعلا تامعتساو .هلثامملاو ةنزاوملا

 هندياع سانلا م لمشلاو٠ هتداف متل هيداعلا

 ا نا دس. ٠هتمبط لوالا هزألا رخا ىلا ةجرتلاف تبت الو

 ٠ 70 بولسا ف هلصا لاثم ىلع نابعلل ىلاعت هلضفب رهظف .٠ هتححصو

 ”ىرح لوبقلاب بيئرتو

 ظ اذه ناسرفو ٠ ناشلا اذه لها نم هلع فقو نمم وجراف

 روصقلا نم هف ام ىلع اولبسيو ءارذعكلذ ىف ىلا اوطسس نا٠«نادملا

 ١ ةمدخ ىف ةبغر الا ريطألا ىمالا اذه مشجتا م ىلا اويلي ورارتسا .

 نيقاولاو ٠ ماظعلا نيطالسلا رابخاب هدورب ةزرطملا خيراتلا اذه

 ”داجلا سدارف هللا مهكس انواع ل انلا لو ندا . ماخفلا

 نيينامعلا عبجج ة ةمعنو ىتمعن ىلول ىصالخاو ىتدوبع قدصل 1 اهظاو

 ظ ديعسلا مهفاخ ةرضح هتباعرو هنما ةحوبحو هني امس لظ ىف نيثاعلا

 ١ ْ /  ىمظعلا ةفالخا بحاص نيئمؤملاريما انالومو أندسس هرم



 ناهي ديلا درع ىزانلا ناطلسلا ناطالدإ ننس ريكلا ةنطلسلاو
 ىلا ناخ دوم ىزانلا ناطاشاا نب ناخ ديلا دبع ىزاقلادال
 ٠ مهددؤس ميظع ثداوو مهدجم ةيار عفادو» مهدقع ةطساو وه

 لك ق وف. ةفنرشلا هناذ لمحو ٠ رصنلاو نيكي هدع نإ لاي 0
 لوطي نيس امل ١ راسو ندادلا متي ناوء رص لكقوفورصعوتلا

 ٠ راس ضرالا بكأنم ىف راسو. راهن علط ام.هنالتعا ماودو «هلاب |
 ا نايل



 0 ] 5 ظ ظ

 اشاب تدوج ةلودلا بحاص ةرضح لاح ةججرت

 سيفنلا خداتلا اذه كنضم

 اا دالعلا رجقلا فاو ؛ركذلا راس“ ريطخلا زيزولا !ةرضح وه

 | ليعامسا نب دمحا نب ىلع نب ليعامسا نباشاب تدوج دمحا ولتلود
 هوجو نم هدلاو ناكو ةنوطلا ةيالو نم هخول ةبصق ىف هللا هاقبا دإو
 الثنم لعامسا لعالا هدج ناكو اهبف سلجلا ءاضعا نمو هتدل

 ظ اب هقوف
 ةرضح ةنطلس مايا فو هدلب ءاملع نعدرمناوفنعف م ولعلاه نعماد ذخا
 0 اب املع نع قلتو ةداعسلا راد ىلا ءاح ناخ دوم ناطلتسلا
 قطنملاو مالكلا ٍلعو ريسفتلاو ثيدحلاو هلوصاو هقفلا اهنم ةج

 رعشلا لاقو ةريثكف ل ان فل أو ىسرافلا ناسللاو ةمكّللا مولعو
 خيراتلا اذه هفيلات نمو ةيسرافلاو كر رتلاو ةيبرعلا ةثالثلا ةنسلالاب

 نم هيلع لمتشا امب دلختيو ٠ هرخف هب دياتب هنا ةلاحمال ىذلا لبلجلا
 هركد كئاؤفلا

 بجاحلا نإ ةففاش ىلع ةديفم تاقيلعت هبابش ناوفنع ىف بتكو
 هندالو خيرات امقاح نم جرختسإ

 هصنم ىلوت ١١ ةنس ىفو ناحتمالاب ءاضملا كلس ىف لخدو

 5 1 سرد: سّؤر ةبئر هلع تهجون 5١ ىنو 1



 هبصنم ىلا تفضا 3 ةثلاثلا ةمارلا نم عصرما ىلاعلا ناشنلاب هيلا

 اييف ةبلطلا ىلع طرتشي امب ماقو ام لاوحا مظنف نيملعملا راد ةسائد

 . اهسورد لوادج بترو

 ليخادلا دراقملا سل قوق نيعو بختنا 3 ةنس ىف

 دالبلا مئاقو ةباتك دل 7١ ةنس ىفو ديدجلا

 تهجوت 7 ةنس لئاوا ىنو هظلغب ءاضملا ىلو 77 ةنس ىفو

 تاملظنتلا,سدلج ىف اويطع نيع اهطضاؤا ىو ةمركملا د22 0
 ميظنت لجال دعنا ىذلا ىضارالا نويسيموُل اسير راص مث ٠ ىلاعلا

 اشاب ىدشر هداز ىناورش ذثقو ناكو اهتاماظنو ىضارالا نيناوق .

 لحال نتعملا روكذملا نوسسموقلا اذه ءاضعا نم نا ل

 تاماظنلا عم لئاسملا نم اهيف ام رثكأ ناكو ىضارالا نوناق ميظنت
 ةجرتلا بحاص ملقب دوتسدلا ىف ةجردنملا ةراسلا

 ليبيا مورلل لسربقلا اشاب دمحم مظعالا ردصلا هجوت امدنعو

 ةياي هلع تهجوت هءوج ردعبو هتمعم ىفناك تاهلاك لت ةرظانم لجال

 ىدصحلا ناشنلاهملا نسحا كلذ را ىفو // ةنس ىف كلذو لوبئاتسا

 تابحاو تاجظنتلا ساجم ءاغلا ررقنأ 78ةنس مرح ىفو ةيناثلا ةبن نا نع

 ظ نك ةمحرتلا ا نيعو ىلاعلا ةيلدعلا ماكحالا نسل ها :

 ١ دو ف سشدوشنو لالتخا رهظمايالا كلك قو ساما اذه

 ' نسحاو ةضومعلا فرامملا سلخ اوسع نع 000 قو

 ٍِ يي 222 اسس حجما أ

 ْ اهللخ ةليلق ةدم ىف حلصا نا دعبو دال قون يدوس ااا ظ

 م
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 ُْ ظ عجد 3

 لئاواىفو كسرمهو هلو ىف اشلقم راع 7و ةئس رخاوا ىفو

 ىلوطانالا :ركسع ”ىضاق. ةياب ؛هللع تهجوت هرفس لبق م٠ ةنس

 00011 لرقلا ةرلا نع دعا اناطتلايدلا ا نسنطلاو
 نسحا ىلع هب سما ام اهيف ىرجا فصنو ةنسلاوحن كانه ماقاورفاس مث

 اهروما دهمو نيتعطقلا كلت ىفةيركسملا ميظنتل قفوو كارد

 ا داو ديلا نيسرا :ةدم ةبركسلا نم نيتبلاخ اتناك نأ دع

 ناشدن لوا وهو ةناثلا ةيترلا نم ىناهثعلا ناشنلاب هلا نسحا ةنسملا

 ءاملعلا نم دحا ذكقو نكي ملف ىملعلا كلسلا باعصال ىطععا ىنامثع

 .ديراوب نم ةدورابب هللا نسحا ةداعسل ارادل داع ام دعبو هيلع ا

 تناكو كس رهو هنسو» ىف من ئدذلا ركسغلل كلطعا ىلا هتخششلا

 ىهو تاملكلا هذه الع فو هيلع اهم مننا ةدورابلا هذه

 ةرضح اههذ, ىتلا ةمهلل ةركسعلا فرط نم راكذتو ريدق”)

 ناعجشلا هنسو. ىلاها لين قح ماظعلا رودصلا نم ىدنفا تدوج

 ( ةيركسعلا ةمدخلل

 ةححالصالا ةقرفلا عم وو نكس هحوت م١ ةئس رخاوافى و

 را شو ناكو نازوقف ىف لاخلا نم عقو أم حالصال 1

 | اتايبرف عبارلا ىنويامملا ركسعملا ريشم اشاب شدودد ةووكاذملا

 لبجو نازوقلا لابج روما اطبضو مقاولا نايا اهنايعا نا ادعو

 ةداعسلا راد ىلا اداع 0 ش
 كلدجسأ

 درع دعم
 1 ممل ل ا ل ا 2 ل محال موج وو مس مص < مم يس سس ست سجس جج
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 ... ل حصص حم نادم هجر ومص ج جماح ب هصع همعج  حدح جر
 2 ا يصل هوم حس يصل دويجد كورال دل. يوما دي 27 هع هدحح دم
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 ددصدميل دي همس مس سيسي م اينجل + بفن هيدي يساستج طهي تتقتا نيت
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 أ نيع م9 ةنس ةيناثلا ىداج ربش نم رثع نساخلا فو

 ربش نم نريشعلاو:سماملا ىو ىلإعلا ساحل ةنارخ و

 ةكللا ىلا -ةململا نم دككس ليد ضرس ةنسلا كلا 0

 بلح ىتاايا مه ىرجو ةدازولا ىلا ركسع: ىضاق ةنداتل را

 اهلك تراصو روزلاو هفرواو شعصو نازوقلا ةبولا عم هنطاو

 ةرضاح باح ىلا رض هتدهع ىلا تلمحاو ةمسج ةدحاو ةبالو

 نيتس وم اب ماقاو ةيالولا

١ 
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 ةيلدعلا ماكحا سا ميشا امل م4 ةنس ةدعقلا ىذ رهش ىفو

 ناوبدو. تلود ىاروش ناونعب نينئهىلا اتعدواو نيتمسق ىلا ىلاعلا
5570 

 هذه ثاحا هدعب مث ةيلدعلاماكحا نا وو ةسائر ىل و قيلدحلا ماكحا

 ةيلدعلا ةراظن ىلا مث ناوبدلا ةداظن مسا ىلا ةساررلا

 ةيعج دامعناب ىمالا ردص ةلدعلا روما ميظش 00 ناك امو

 بهذم ىلع ىوانتفلا ىف باتك فيلات لجال هتسانر تحن ةيماع
 ةلح ةيعمللا هذه تنلاف هنع هللا ىضر نامعنلا ةفينح ىبا مظعالا مامالا

 ةيماظنلاو ةبعرشلا مالا ىف ْنآلا اهب لومعملا ماكحالا
 فيلأتلاو ةعلاطملا ىلع لبقاو لصفنا +0 ةنس مرحملا ىفو
 تلوشن تناكو:: شعض اةنالو لع لاو نيع م ةنس ىفو

 ةداعسلا داد ىلا ىعذ امون: 16 اهيف ماقاو اهلا .لصو نا دعبو ذئيقو .
 ةنوياللا قاقوالا ةراظن ىلو ةدوكذللا ةسا 00

 10 م

 ْ سورد لوادج بترف ةيمومعلا فراعملا ةراظن ىلو ١ ةنسلئاوا ىفو ْ 0
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 او ةسمومعلا بتاكل /

 ةمادتسالا
 م ١

 اشاب لماك واتلود ةح فارتال ارظن و١ ةنس لئاوا ىفو

 ناونمي هيلا راسشملا سيرلا ةفيظوب مايقلل نيعت ةلودلا ىدوش سيئر
 هناي ةبالو هلع تهجوت ةنسلا هذه نم ناضمر رهش ىفو نواعم

 ااا ليق ةءامملا راد ىلا عدن هب ةعكم ظشاوا ىو
 0007 11 تهبوت ةيوكذملا ةسلا رخاوا قو ةمومعلا فراملا

 ةلياجلا ةيلدعلا
 ىلع اهيل هجوتو لبيا مورلل ًاشتفم نيعت + ةنس لئاوا ىفو

 لبقو ايراوس ىلع ابلاو نيعتو مجد مث ايفوص ىلا هّيلفو هنردا قيرط
 ةسمومعلا فراعملا ةراظن ىلوو اهنع هب لدع اهلا جد قا

 ةنس لئاوا ىفو ةلدعلا ةراظن ىلو ه«ةنسنم ناضمر رهش ىفو

 هذه ةرئاد ىف قالخالا لجس مظن همايا ىفو.ةيلخادلا ةراظن ىلو 4
 ةنلا.هذهرخاوا: ىفو.ةبكللاىرومأ«لاوحاةجرت ديت رشووةراظنلا

 هيلع تهجوت هه ةنس لئاوا ىفو ةنوءامملا فافوالا ةراظن ىلا لن |

 ةليلجلا هيروس ةيالو |

 ىف لالتخا رهظ ةليلق ةدم ايف هتماقاو اهيلا هروضح دعبو

 داعاو هيروس نم كانه ىلا هجوتو هحالصال نيعتف نازوق لاوحا |

 "بّقعو هيروس نع لصفنا هتدوغ ءانثا فو تاهللا كلت ىف ةحارلا ْ

 لب داع نا دعب اهرشابو ةعارزلاو ةراختلا ةداظن هيلع تهجوت كال ْ



 ةداعسلا داَد '

 هج ةنس ىف ةدادصلا دنسم نماشاب نيدلا ريخ كسا املس

 هتدهعل تهجوت مث مايا ةرشع وحن اهنؤشد ماقو ةلاكولاب هعضومىف مقا ||
 ةروكذملا ةنسلا رخاوا.ىف ةلدعلا ةرالأ

 ماقاو ءالكولا ريبغت دنع كلذو اهنع لصفنا 18.١ ةنس ىفو

 فلأتلاو ةعلاطملا ىلع ًاقكاع هلزنع
 ليا مورلا ةبريسيم وفل و نيعت ١٠٠١ ةنس لئاوا ىفو

 راغلبلاب قلعتبايف لودلا نيب ةسايسلا وج لظا هرفس لبقو قرشلا
 ىلو ةثننلا كلت ٠ نم ناضهر ربش قواهرقس تأت كد 00

 ةلدحلاةما دعلا ةراظن

 ناطلسلا انالوم ةرضح هلع منا ٠:٠4 ةئس نم رفص رهش ىفو

 زايتمالا ناشنب هل ًاقيطلت مظعالا
 ىو ةلدعلا ةراظن نع لصفلا ١١5 ةئس رخاوا ىفو ْ

 انالونم ةياعر نيس اظوحلم نآلا ىلا صال ءالكرلاا سا 0
 ناخ هنلا دبع ىزاغلا ناطلسلا نيملاعلا بر ةقيلخو نينمؤللا ريما
 نيما نارودلا ىدم هتئطلس ريرس هللا دلخ
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 خيداتلا ةمجرت تسرهف

 هر
 خمراتلا ةيطخ ٠0

 خعرراتلا 0

 هيب 1١
 ةمدقم ١

 هندنافو ختراتلا مع موزل ناب يف لوالا لصفلا ٠

 اهماسقاو تاموكحلا راوطا يف يناثلا لصألا م٠.

 روهظ ادبمو ةّقاسلا ةيمالسالا لودلا لاوحا ناس ىف ثلاثا لصفلا .؟»
 هيلعلا ةلودلا

 ءاوللاو قحنسلاو غوتاا ثادحا يف دارطتسا مع

 ةفاتلا ةيلعلا ةلودلا لاوحا ناس يف عبارلا لصفلا ا

 ا ثلاثلا دمحم ناطلسلا رصع يفو اهسساتو نيواودلا بسنرت يف دارطتسا 4

 : لوالا دمحا ناطلسلاو

 نييربوكلا ةرادصر كذو كلذ ءاننا يف لصح امو غبتلا ما يف دارطتسا ه4

 دامادلا اشاب ميهربا رودو تورب ةعقوو

 بغار ٌةرادصو لوالا دو#ناطلسلا رصع شو عيطلا ةعائص ٍِق دارطتسا ا

 ١١/8١ ةئس برحو اشاب

 ةكلذف ه4

 ةيلعلا ةلودلا نيئاوق ىلع أرط ىذلا للا ركَذ يف سماخلا لصفلا هوه
 برخلا نف يف سداسلا لصفلا .٠٠

 هيرحبلا رومالا يف عباسللا ٠4 ٠
 ةقحاللاو ةّساسلا اهاوحاو ايروا لوصاب قلعت نماثلا ٠ م

 ىردجلا حيقلت يف دارطتسا «هو

 تاكوكسملا قع

 5 ساقفاقو مرقلا تاهح لاو -اب قلع اهف عسانلا لصفلا «ظ4 4
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 ّ 5 راناتلاو مرقلا لاوحا يف دارطتسا

 ةيلعلا ةلودلل ناخ ىا رك ىلكتم ءاحتلا

 مرقلا ُِق ىاقلاق ةسسر ثادحا

 ناخ ىارك ةداعس لاوحا ةمحرت

 ىاركحاص ةيناخ
 جارخلا تحن هيسورلا هذخاو ىارك ةلود ةيناخ

 ندلا روت بقل ثادحا

 بطلا يف مرقلا تاناخ ءامسا ريخاتو ناطلسلا مسا دقت
 مرقلا يف ناخلاةيواغا ةمدخ ثودح

 نيرخاتملا ميرقلا تاناخ لاوحا لم

 ناخ ىاززرك رداع ىزر لاح هجر
 يناثلا ناخ ىا ركمالسا لاح ةمحرت

 ناخ ىارك ميلس ىجاح لاح ةمحرت
 مرقلا لاوحا رخاواو يناثلا ناخ ىاركتلود لاح ةمحرت

 ايساةفاق كلامم ماسقا
 ساقفاقلا رايد يف ةفلاسلا عئاقولا ضعب ركذ
 ةسكارجلا دالس قلعت ةصوصخم لاوحا ضعب ركذ

 ًاعدق ةكارملا لئابق دئاقع يف
 مهتاداو ةسكارحلا قالخا يف
 روللا ةفئاط نع ةلمح اهو نادغلاو قالفالا يف ةقحال

 ' اهل امو ةيبرعلا داللا يف رمثاعلا لصفلا

 رصم لاوحا لئاوا
 رازلا لاوحا لئاوا يف

 رمصم ءاسسا مك يلع لاح ةياهن ركذ
 هلهاموسرو هماكحا لوصاو ةرضاحخلاو ةيضاملا نانل لج ةيفك ركذ
 مهماسقاو هيلاها ددعو ةميدقلا
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 تورس ةدرح ةرادال ةظوفحم عبطلا قوقح

 هن ررح ومساء مل هشس توري, ةديرح ة8_يطم يف عب

 هل 0

 جريح 00 0رتتححهتحد م8 ا

0 92 [ 



 ]مك 9 '

 5 ا

 ا 0207 دك نيا 1

 ١ دجح بجو مهيعجم 2
1 2 

0 
 ا 8 2 2 202) (2تك هع

0 0 
 ميرا نم لوالا ءزملا

 تدوح

 8/7 ْث دب

 ه7 رك وتحرك 7 1 1-

1 1 

 7 + برز»ل كيس مع
7 5 

 2 17 ا 7 لل

41 

 لس قرأ قر ف بت يور وبا 2-957

0 

 000001 ع هناش ىلاعتو هزت يذلا . نامزلاو ناكملا قلاخ هلل دمْلا

 "واف . ناسنالا ةحسن_ نم رهظا مث ركألا | ملاعلا قلخ . ناصقنلاو ةلئامملاو |

 هيف جدناف ٠ رغصالا يف ركألا 1 همسوب همسو مث ٠ همسر ةئيه ىلع

 0 ارامي 2 لئاصتلا دج انماح هلءجو.. يجو لوقعلا ربع .احامدتا

 : لئءاضفلاو لضاوفلا

 1 اركحش  هركشاو . ءاصحالاو دعا هيلع ىنأي ال اد هدجا

 بر هل كبرش ال هدحو هللا الا هلا ال نا دهشاو . ءاهتا الو هباعبتسال

 | اياخ هتردق ميظعب هنمو هيف رهظاو . هتيوبر رارسا يناسنالا ملاعلايف عدوا
 | ىرانم ىدان . هلجال هقلخ ام ىلع هعلطيو . هلضفل هف رع. نا لقو . هترشم |

 ل ةفياخ ضرالا يف لعاح يلا . فيرعتلاو هيدنتلا ماقم يف . فيرمشتلاو 1



 ملاع قرن نا : اولاقو ..زاككالا' ىلعالا داما نهطاق ٠ هيرست ىلا يف
 سسكحم ءاقلت نم هبانعلا رون دئنتح هل حالف ٠ راونالا ملاع ايرث نم ةملظلا

 زرحا ىوحت .قرتلا يف داذؤا مث. اهلصفمو اهلمع . اهلك ءاهسألا مدا لعو 3

 ةعلخ را كاملا ندل نم سللاو . ناحتمالا ناديم يف قسلا سضق

 ناو افا ثداونعو . نيمدقتملا راخا ا نانتمالاو لضفلا دِس ءافطضألا

 .ضرالاو ءامللا لا ىلا ةلوسرو : ضحلا .هدنع ادم اندس نا دبئاز

 هتنزتو . هيهازلا هتشور ىلا ٠ تاهلستلا فئارطو .تاواصلا ت'احمن ىدهاو

 عقوتي مدقتلاب هل موكححملا . نيرخالاو نيلوالا رخف وهف .ءرهاطلا ةببطلا
 قحو قدصلاب ءاح يذلا . نيمالا ىثلا ( نيطلاو ءاملا نيب مداو ابن تنك )

 . نيرادلا يف مهتداعس هيف اه ىلا :نيملا موقلا هعرشب قلخا دشرا و . نيقبلا

 مهطاخو مدآ بأ رهظ نم رذلاك مهجرخا ذا . مهف هللا ماب مهركذو

 الا مهعسي لف ( م عر تفلاو ٠ .باتكلا ما يف قبس ام ىلع.باطتسملا هباطخم

 ىلا . نينمؤملا صاوخ و ةيلع هللا ىلص لضوا دقلو ٠١ تاخحالاو رارقالا

 اوناكف مهبعا رقو مهاضرا امب مهفحماو:نيقبلا تدكو ةلماكلا ةفزعملا ماقف
 نب ركاشلا نف هلو مد

 تناك نيذلا . هتح لها رئاسو هراصناو. هن وابا 4 نع ىضرلا مث

 اذكهو. . مهعب ات ىهباتو : مههباتل اخذوملا .ةنسحتسملا مهريسو ةنسملا 0

 . نيغغارلا ةنغب و ٠ قينلاطلا مجعتنم مهيداحاو مهرابخا تناكو : .نيدلا مون ىلا

 روطسلا اهنيودس جعهش و : رودصلا اوعاعش دنع حرش

 فرتعمللا ( تدؤتنع دخلا ). ربدُقلا ءالؤم وفغ ىلأ : وقفلا لوقف كعب اما

 ام لضفاو . فلسلا نع فئلخلا هيورب ام نسحأ نم نا . ريضقتلاو زحتشلاب

 نونفلا نم هناف خير اتلا نف:فرقللاو ةغذرلا تامسا نم هليضخ ىف سدا مع

 مظعا هنال كلذو : هنرورض انا ةدابكعا لاو الو قلاز 1 ىلا . هيفلعلا

 قرت هيو :ارهخو ًارمم .ةوبعلا ىلا ليلد ا 1 ةليسو
 بتارملا زيقت هبو . ةيضاملا ةفلاسلا ممالا رابخاو . ةيلاخلا مايالا ثداوح

 لهأ ناكص اذهلو . تافصلا نساحمو ايازملايف ساناتوافت رعيو .تاماقملاو

 1 قرطي ام ظضو . راخخالاو ريسلا نيودتب نونتغي رصع لك يف لضفلا



 00000 2 نم لد و ءاجميجا ىبت دتها لك لب < راهتلو ليلا 10

 هيلعو هب قحتست امو . اليم ًاركذ فحصلا يف دلخم ام ىلع لوصحلا يف
 ك5 و :نوطبض, ٠ هيلعلا :ةلوشلا احر ناك |ذكعوب . الي زج انركش ملاعلا يف

 ءادتبا ذنم يلاوتلا ىلع اهنودبشو . هيعرملا اهتاءارجا رئاسو اهماكححاو

 اهحيقنت نود تلاح 3 ١١م4 ةئس 3 :اهرون. :ةعشا :ثاعشاو .اهروهظ

 امو.لاهمالا دب املع ىهدلا عضوف ٠ هريثا قئاوعو٠ هر عناوم اهرششنو

 اجلا ريغ نم حرط هناف ا 1 هتاقنو عئاقولا نم اهدعب ثدح

 لامهألا 0

 00000 ١-1011 لضفلاو ةمحرلاو ٠ لدتلاو لامكلا :ىلخ رهظ امل من

 "100 ةقالا ساص“. ناع لا .نم“ هفالسا .ةفيي ىحبو ٠ ناوالا 00
 00070 0- يزاعلا ناطلسلا - ناطلسلا نب ناطلسلا .ىمسالا .هالا :كلئاو
 ءانتعالا نع سعاقتلاو لامهالا نم هانركحذ ام ىلع ملطا هللا هدبأ .ناخ
 0000 ىف لاح را لضافا هب ىتعا اا فنار لاكو ؛كلُخلل .ةننز وه ا
 لا .ىه ىتا مولعلا نم هريغو. شرادلا سيفنلا نفلا كلذ ءايحا ىلا يللاعلا

 وه يذلا .ديعسلا هسولج موي نم ةيناطلسلا هسانع لدبو . سرادلاو سرادملا

 يف رهظف اهنا دييشتو .اهتاكرا سيسأت يف .دبع مظعاو مسوم ركا اندتع
 000 010 اهعاونا نم زاريو ٠ ناسنلا ماويغ تحت [نتتسم اهم ناك ام همانا

 كلامملا هب ىهاش' اه .راضعالا رخاش نومدملا هرمصع حبصاف .نابعلا نع

 ”اثاوأ ىع ءابو.راتطقالاو قافآلا يف كلامملا/ نم اهاوس ىلع ةسورحلا

 فراعملا سلجم يف تارم ةركاذملا ترج .هعاطتسملا ةنيهلا هفيلاكتو . هعاطملا

 ةنسلاىهو 1+١ ةنس ىلا ١١84 ةنس خيرات نم كلذ الصتم عئاقولا طبض يف
 ةلودلا تددجو (هءراشككالا ةوطسةلازا يا ) ةيريخلا ةعقاولا اهف تعقو ىتلا

 تردصو . هيضقلا هذه تابثا ىلع قافتالا عقوف .هيعرفلاو ةيلصالا اهدعاوق اهيف

 ىلع ًابترم ىمالا اذه نوكي نا ةظحالم عم.هينسلا ةدارالا اهئارجاو اهئاضماب
 '؛ لوقعل ةرهاللا مهعئادبو . فلسلا بقالتنم نما نسردنا .ام هنن ابح 1 هحو

 ءاعدلا 0 نم يللاعلاهماقمل 07 ام ىلاو ءاغصالا نسل ةيعادلا . فاخلا

 0 ةرح نم الو. كلذل الها ت يللا لح مم يف سحاالا| ان 2 3 1
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 رقوملا سلحلا كلذ .ءاضعا نم تنكض يبا ثيحو.كلاسملا هذه ك
 ىلع .ءانثلا ليمحو ركشلا ءاداو.ءاعدلا صلاخ راهظا ىلع بجاولا نم تءار

 .اهركذ نطيفلازا#الو.اخركتس .موقا نا ردقا اللا ةيناطلسلا ةسنا | ٠١
 بسح ىلع هيف ةمها لامعتساو ناشلا اذه يف عسولا لذ ىلا ترداف

 ةحاناو .هبابساب قلعتو . هبان ىلا يباسشاب رخبّتفا نم ةراشال الاثتما . ناكمالا

 اهنم ديلتلا ةنيزخ ىوامو .فراعملا لأاحر طحم هتحاس ىذلا . هباس يلامأ اياطم

 يناطلسلاماقملايف لدعلاو نمالا رادم لدعم . ىمظعلا ةرازولا ركرمو ٠ فراطلاو
 .ربكألا ريزولا .ماهملاو ماكحالا تالضعم فاشك.مانالا تالكشم لالح . ىمحالا
 فصتملا قبسالا ردصلا مالا رييدتو مكحلا سيلاطاطسرا . رهشالا قصآلا
 .هجراخلا ةراظنلا ماقمل نالا جاهبالاو زعلا ىلومو» ههدبالا ةداعسلا تافصي

 ابو فراعملا ريشذ ىلع هصرحو هليم ةدشلو .اش ام هل هللا رمس .اشاب ديشر

 .هبف ىلع اولوعو.هيلا سلجلا لها ىندن ام ىلا ةرداملا يف يلع لاو ىتقوش

 ام ريسنت يف ىلاعت هللا ىلع الكوتم. تلح هبف عورمشلا ىلاو. تبجا كلذ دنعف

 طبضلا عم اهعمحو رابخالا ةباتك تاذّساو+ تدعو هب اه زاك و تنشق

 لمعلا يف ىعورش قفاو - ١مل 0 ىلا ١١88 ةنس نم حسقنتلاو

 بحاص رمع ليطي نا هناش نع هللا لاسا يىباو ١٠١ ةنس لئاوا

 .لالجالاو ةكوشلاو ةوطسلاب ًادبؤم نيئمؤملا ريما ةفالخلا
 ةديدجلا هراثاب رذدتفف . لاحو نا لكاف ءادعالا رهقو

 مهعماجم بيط امنوذختو .لامكاو لضفلا لها ةليلحلا

 نما ٠ لاصآلاو ٌودنلاب

 ”لماش ةبربلا لك ىلا ءاءد هنال درب ال ءاعد اذهو

 خيراتلا اذه ذخآم ركد

 دلو عئاقولا طبضل فراعملا يوذ نم رومام نيعي رصع لك يف ناك

 ىلإ اخ كلذ دعب مث ( ىح همانينث ) رومأللا اذه ىعدب ناك ىلال ةنس
 1 اوتم طضت ةلودلا عئاقو تناك كلزإف عئاقولا رثإك يإ ( سؤ 8 داضا ا 0 0 2 2 5 3 ٌّظ
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 .مانالا ناهذا يف ظفحتتو مايالا فئاخ .يف روصعلا كلت ىلا 0
 نوطبض, عئاقولا باتكخ نا ةيلعلا ةلودلا يف ةميدقلا بادالا نم ناكو ْ

 ةضبملا ىلا ةدوسملا نم اهنولقن ًانابحاو مهدئارج يف اهنوديقو ًايموب عئاقولا
 ابهضيش ىلع اوردش مل ىقلا طضلا دنا رن انما. .ىمسالا ماقملا ىلا امنومدشو

 امنوضيبب مهو فلخلا ىلا مست تناكف

 ةقيقحلل ًاقفاوم هرصع خيرات بتكي نا خرؤملا ىلغ رسب هنا خم الو
 يف اولاغتو صولا يف اوطرفا مئاقولا باتك ناكو . ضارغالا نع ًايلاخو
 | جاتحم ةحمص ةروض يف هوطض ام. عضو ناك كلذلف قلغلا ظافلاب مهخئراوت

 ةيلك تاليدعتو تاحيقنت ىلا
 نع ىنغتست ىتلا ةروهثشملا ىللج بتاكلا راثآ نم نع (رابكلا ةفحم) .

 تففيرعتلا

 يوتحم فراعملا باحسا دحنا كي ىل هجيروك وهو ( كب ىجوق ةلاسر)
 عبارلا دازتع ناظلسلا ىلا اهمدق ريراقت ةدع ىلع

 كب ركنا دؤنملا ةعزه ناسا ركصذد ام دنع ءداز» ناش لاق

 ةنللا هللا هنكسا عبارلا داع ناطلسلا ةرمضلل مالا اذه حضوا ىوجر وكلا

 بدا ىلغ قنطنت هجوب ةئهادم الو نسيلت نيغ نم هتقيقح ىلع هعلطاو

 ببحلا يبا ةلاسر لضفت .ةلااسرلا هذه نا لاش قاؤ لاق مث ىف مك ءالقعلا

 اهتاع قوشاو
 لوبذلا نم اهعّش امو (ءاسؤرلاةنفس)و (خعاشحلاةحود)و (ءارزولاةقدح )

 اهنرمملا تفر رعتلا ىلا لاتحمل

 اح رمش اهلعح اشان هللا دنع ىلئانل ةلاسر ىهو .( تاشرشتلا نيناروق ةمدقم )

 ةشسلا ةدارالاب ةيلعلا ةلودلا تاشرمشت نيناوق اهف عمج ىتلا هتعوم ىلع

 ( اوك همدتم اهابمو نيناوقلا مدلظن بابسا ايف نيبو ًاتاطارسشت ناك اح
 تاس رشنلا

 0 نااع ءاسؤيلا | ةئفلس ليذ فاؤم .اهدج ا (يدنفا قئاق ةغؤمج)
 ىتلا ةخسنلاب اهنم ترفظ عئاقولا بئارغو رابخالا رداون ىلع يوتحم يدنقا

 فئؤملا ص ىف م

1 
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 0 هتنوم هفلأ هباب يف عيدب فيلَذت وهو (بركلا نف) باتك 54
 .دالبملل ١18١ ةنس ىفوت يذلا ريبشلا لوالا اهريزوو ةيوسعلا ركاسعلا دئاق |[
 اهوضازو برملا اونا نانس يف لوالا ثاححف ةثالث نع باتكلا اذه لمتاس |
 دم سوركبالا دالب يف تعقو ىلا بوركلا ليصفت يف يناثاواهعورتو |

 ئرفص ةباثع .لوالا كدعلا"تفلؤلا "لعج دقو اسعلاو ةيلغلا ةلودلا نيب نا
 ةيلعلا ةلودلا ةوق هنف رهظا كلاثلا تحبلاو ئرك ةلزنم» تاتا دارا ك1

 ةطيللاو مزللا باساب لازنلاو برملا ىلا ةحتاخلا لودلا ذخا ةيفيكو ةّهاقلا

 ةلزنم ناباو رفظلاو. ةيلغلا اه لصحت ىتلا لئاسولاو باسالا ركذ مث رصنتلاو
 يف نسحاف ةميظعلا بورما هذه دامر تحن ةرتتسملا راطخالاو كلاهملا

 عبطير مو و ةيكرتلا ةغللا ىلا باتكلا اذه مجرت دقو دارملاب ىفوو داحاو ةحبيتللا

 | 5 اكل هسا (لحلارا هفلأ نوب قم رقت ممرات وهو هنسرتاك ( خرا )

 ىلا ةيوسنرفلا نع مجرتو سورلا ةروطاربما هنبرتاك لاوحا لبصفت هيف
 عبطو ةيكرتلا

 عئاقولا باتك لاوحا مجارت اهف ( افرظ ٌةنيبا ) ةلاسر

 ىاركميلح هفلأ أ ميرقلا ءارما لا وحا مان هنق ( ناناخ نيلك) باتك

 مالقالا ةّشك دحا يدنا ىلا اهفلأ ةريغص ةلاسرب 6تاود ىاق رع )

 يف عقو ام عيمح ليصفتو مرقلا ةراما لاو لمج ىلع لمتشن 7١ ةئس

 ةسرحلا عئاقولا رئاس عم ١١86 ةنس برح

 ببس اهف ناباو يدنفا ىلاهن اهفلأ ريرقتلاك ةلاسر ىه ( ةلودلا ةآأرم)
 تاسوبلملا صا يف ساثا طارفا ركصذ 7 م٠ ةنس ةعقاولا برخلا روهظ

 اياعرلا.فعض ةيفكو ةلودلا ٍق مشخاو مدخل : | ةرثكو اهف دودملا مهزواجنو

 صوصخلا اذهب اهذخا بجاولا ريبادتلاو بابسالا نايبو مهشالتو
 صقنلا ايف ك5 يدق: دنا *ىمسر ل ةرومشم لاسر ( رابتعالا ةللراقا

 اهركذ راملا نسورلا:ترح يف اهقاو نذللا ل00

 ةلس ترج ىتلا عئاقولا ضعب ىلع لمتشي ريغص باتك ( عئاقولا جرد )

 ١٠٠١١ ةئس ىلا لاوو

 0 عئاقولا رابخا يف يدنفا ليعامسا يربش هفلأ ( يدنفا ىربش 0 0
4 
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 ال )دع :لئاواعا نات هديا دع ناطلملا دع ةرخاوا يف تروحي ىلا

 ناخ ميلس
 خرؤملا اذه ناكاملو ةيلعلا ةلودلا رابخا يف (هداز ينادعمش ) خيرات

 ةقلطم ةيرحن ترج ام راخالا ركذ ةلودلا عئاقو ةباتك يف فظوم ريغ
 اذه انساتك نم يناثاو لوالا نيدلحملا يف ام ضعب هرخاوا ن. انقن دقو

 ىتلا عئاقولا ىلع اهوا لمتشي تادلجم ةثالث يف وهو ( يرونا ) رات
 ىلا هلوصوو ىنغش نم يبونامهلا كنلا جورخ نل 51 هس نما ترخ

 فصاو فرصت دقو ١١م6 ةنس هحرانق حلص ةدهع.دقع دعب ةناتسالا

 رحلا اماو هخمراتل ًاناث ارت هلعجو هريغو هلدق دلملا اذه يف يدقا
 لوالا دلحلا يف ةروكذملا عئاقولا يَ ىلع لمتشي هناف يرونا خيرات نم يناثلا

 انخرات يف انداّتعا لج انلعج دقو ١و0 ةنس رخاوا ىلا ١١م8 ةنس نم

 ىلا +٠٠١ ةئس نم يناطلسلا ركسملا عئاقو هيف ركذ ثلاثلا دللاو هيلع

 ١٠١5 ١ هس

 ةناتسالا يف هعئاقو طبض . ةداعسلا راد ثداوح يف « بيدا ١ خرات

 نيعملا ينوبامحلا باكرلا يناشرششت يدنقا بيدا .١٠ ةئس ىلا ؛8.+ ةنس

 رفاسو ١٠١ هنس عئاقولل ًايتاك ىمس يذلا يدنفا يرونا نع الكو ذئموب
 يناطلسلا ركسملا عم

 دؤاد ءارح نم يناطلسلا ركسمملا جورخ هؤادسا « ىلان روز ودرا إو

 | اذ هلع .اناعيعا دقو "يشو  هيداهم:توزح هيقؤ م28 ةتس اشاب

 اذه انخمرات

 طباض عومم وهو مئاقولا بتاكح يدقا ٍباغل « دوقعلا طباور )ل

 ظ © شايو يوتشز ١ يف ةعقاولا ةيهافشلا ةرباخملل
 هفلأ عئاقولا بتاك كب يرون ليلخ فيلأت وهو © كب يرون ١ رات

 ٠؟ا» هنس رخاوا ىلا ١١.و ةنس لئاوا نم ةئاعلا ةلودلا عئاقو يف

 كنكو قلآو لق نما ةعوضوملا تاماظنلاو نيناوقلا عيج ركذ: هفا درطتساو
 تلات قاح اني ناطلسلا هر رعع ف

 ىلا ١١55 ةنس نم هيلعلا ةلودلا ا ا

 ا د د ا 1 1 1 1 كا 1 0 1 ل 1 1 لال 1 لل <> ٠



 يكل

 0 ا مث نيدحي يف عبط دقو ١١84 ةئس ةداعسلا راد ىلا اهركاسع 0ك

 ترج ىتلا عئاقولا هيف ركون فلاش انه هيعراق لمد وركذملا يرش دس |

 ىلا ىلوالا ىهو اهادحا عفر 65 نيتحس هلعجو.5١١+ هنس رخاوا كنم

 ١٠١١ ةس طساوا ىلا ترح يتلا تداولا ىلع لمتثت وامها نيب املا

 ةنس طساوا يف ميرقلا ةدهاعم ىلع عبقاوتلا ةلدام دنع اهاهنف ةيناثلا اماو

 لك نيبو اشاب ديمح ليلخ مساب ةيناثلا ةخسنلا هذه ةجاسد لعج دقو م

 حوجرملاو حجارلاو لامحالاو ليصفتلا ةهج نم قرف نيتر وكذملا نيتخيسفلا نم

 راوك ملا يدنفا, نيصانولو...ةحايبأما .سسم دنع امهلع .داقتنالل صرت ب
 ناخ ملس ناطلسلا سولج ذنم تئدح ىتلا عئاقولا نم هيف أدتبا رخآ ليذ
 لاق هق ناك ناو يدنفا مصاو نا ىلع م.م ةنس رخاوا ىلا ؟.+ هنس

 ةنس نم ةيلعلا ةلودلا عئاقو نك هلل عوبطملا ضنا راوكدلل هخرات رخآ: يف |

 نليبدلا وس ًائيش كلذ نم زريأ اه.هناف دحاو اهواسا قلك مبا ةنس ىلا

 الا نيليذلا نيذه نم رفظي مل هنا 6 افرظ هنآ ) بفل قوم" كا, نار ركل
 ةنس نم ترج ىتاا عئاقولا ىلع المتشم فلؤملا لَه بوتكملا يناثلا 'ليذلاب

 لوالا ليدلل رثا ىلع فش مل هلاو نينس تس عئاقو يا ٠.5 هنس ىلا +٠6

 دقو كب ديواح تاختنم يف هرث ذ فلاسلا لييذلا نع ثحبلا ىرج هنا ِ

 أ

 أ

 ةينوبامهلا تاتعالل مدقق ةنس لئاوا يف .يرتقا فصاو نا اندنع ققحن ْ

 للاب ناج ملس ناطلسلا سولخ نم هف 00 هفلأ يذلا هحرات نم ةخيسن |

 قف امد عا لع هماعتا لحال هيلا د خيراتلا ديعا دقو ١٠١6 ةنس

 ١؟.م ةئس عئاقو ْ

 الا ترفظ امو هنع لاؤسلا يف الوا دهحلا كاذب تنك ريقفلا دصلا اناو
 هطخم ةححصصم هنم ةخسسن ىلع ترثع ةدمب كلذ دعب مث نيروكذملا نيليذلاب |
 ١١١ ةنس ةياغ ىلا ٠١١١ ةنس ءادسا نم نينس ثالث عئاقو اهف ا |

 ١.9 ةنس معئاقو ىلع ةامتشم هدب طخم هتادوسم رثكأ ىلع ًاضيا ترثعو |
 مئاقو يدنفا فصاو بتر دقو ١؟١ا/ ةئس ىلا ١ ؟0٠+ ةنس نم عئاقو ىلعو

 تدجوف ًاررقت زج لك ميدقت دنع بتكو اهمدقو اءزج اءزج نينسلا هذه |

 ايلا انريشاو اهفورحم اهاتتيثآو تادوسملا كلت يف ةثالثلا ةنمللا

 اللا اال اب تت 205901 ا
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 0 يتأبس ك (1) 0
 رفاس .ذنم ترج ىتلا عئاقولا ىلع لمتشت 6 يدنفا نسح ةديرج

 جرخ نا ىلا فلالا دبعب نيتئامو ىدحا ةنس ايناسا ىلا يدنا فصاو
 ١٠١١١ هنس يبون املا ركل

 ا 001 ىف هيلعلا ةلودلل اريفس هلا ًاموملا يدتقا»فصاو نيغ.املو

 هنع ةلاكولاب اهتباتكل نيعو هتدهعب ةروكذملا ةيرومأملا تيقبأ عئاقولل ًايئاك
 دعب ةديرملا كلت ةباتك رشاف ينافرمثتلا يدنا نسح عوجر نيح ىلا

 م.٠؟ ةئس طساوا ِق كلذو هرفس

  عئاقولل بتاك نييعت ناكو ايسورو ةيلعلا ةلودلا نيب برخلا تيششنا امل مث
 يدنا يرونا نيع ةيلعلا ةلودلا يف ةبعرملا رومالا نم يناطلسلا كحل ٍِق

 راد عئاقو اماو . عئاقولا بتكو ركسعملا عم بهذف ةفيظولا كلت يف اليصا
 اهعئاقو بتاكو ةينوءامهلا باكرلا يناشرششت يدنفا بيدا اهررح دقف ةداعسلا

 ةثحانلا ةروهشملا خيراوتلا نم هنا رصتخم رات (كب ديواح تاختنمإ

 امهملوا نادلجم وهو ابسورو ةيلقلا ةلودلا نيب حلصلاو برملا لاوحا يف

 ١١410 ةنس ةدعقلا يذ ىلا ٠١١١ ةنس نم ترج ىتلا عئاقولا ىلع لمتشي
 اهذخا 7١١ةنس ىلا روكذملا خراتلا نم ترجرىتلا عئاقولا هيف ركذ يناثلاو

 ٠١٠١١ ةنس ىلا خيراتلا كلذ نم ترجوىتلا عئاقولاو يدنفا يرونا مرات نم

 اذه نم ترج ىتلا عئاقولاو رو ذلا يدفاا تضاو خعرات ليذ نم اهلقت

 يدنفا نسح ةديرج نم اهصخل ينونامحلا ركشملا جورخ نيح ىلا خراتلا
 عئاقولا نم ؟مسق ًاضيا ركذو .يدنقا فصاو مخيراتل ًاليذ تراص ىتلا روكذملا
 جراتيف ةروكذملا عئاقولا صخللم عم يدقا بيدا خيرات لئاوا يف ةجردملا

 نمهصخل رخآ امسقو 1.١ ةنس ىلا اهدهاش ىتلا عئاقولا مث يدنفا يرونا
 يدنفا فصاو مرات

 | يذلا اشاب يلع حرف بتاك يدا مشاه اهفلا «يدنفا مشاه ةعومإل

 ايف ثكمو ةسكارملا دالب ىلا هيلا راثملا اشالا عم بهذ هناف هبانا ةعلق ىن
 عئاقوو ةسرغ ةريثك ءابشا بتكو ةمهملا اهاوحا ضعب طبضف ةليوط ةدم
 0 وكدملا كوالا ناحل قلغتب افي اهب قوثوملا فنلاتلا نم تءاخ 0



 : ةكرشلا 0

 ص هلحم يف هدرونس

 قارعلا عئاقو مها ىلع لمتشي روبشم مرات. وهو (ءارزولا ةحود»

 «افلخ نشلك ١ ىمسملا يراتال اليذ هفلؤم هزعج دادغب ةالو مجاوتو |
 ةمرككلا ةكم يف ءاملعلا دحا يدنفا روكشلا دنعهفلا روكشلا دع خيرات)

 ةفرمتملا ةكم ءارصا لاوحا مجارت هنمضو ةيبرعلا ةغللاب .
 نالمش ردبح ريمالا ىلا ىزعي ةيبرعلا ةغللاب ريغصٍباتك جرازملا خراتإل

 رازحلا اشاب دمحا لاح ةمحرت هيف نانل لج يف نيفلؤملا دحا يبابشلا

 يتربجلا نمحرلا دبع هفلا.ةيبرع تادلجم عيراىلعيوتحم «يتربجلا خيرات)
 ىلا اثيدحو :ًاعذق ةروكذملا اللا راخا هف بركذ ةياضملا رايتلا اس 0
 ْ هرخاوا نم انقن دقو دهعلا اذ+ 0

 خيشلاموح رمالريغص تنيلأت (سيسرفلا ةفئاط جورخس سيدقتلا رهظمإ» |
 سيسئرفلا لوخد ذنم ًامويف ًاموب'عئاقولا عيمج هيف ركذ روكذملا يتريجلا |
 يدنفا مصاع ةيكحرتلا ىلا ةيبرعلا نم لَن دقو اهنم اوجرخ نا ىلا رصم ||

 عئاقولا بتاك |

 ناكو ةيبرعلا ةغللاب كرتلا الوقن ملعملاهعمج ريغصفلاؤم وه مالوقن خراتل» |
 مايا رمصم ىلا هيلا اموملا الوقت معملا لسرا زوردلا لنج كح يشن رسال" ١١٠

 روكذملاهفلؤم ممل نانبل لبج ىلا داع مثكلانه ماقاف الع سيسنرفلا ءاليتسا |

 هيدالبم ١معو ةئس ةيوسن رفلاو ةسرعلا نيتغالاب زيراب يف كلذ دعب عبطو. ١)

 الوقنخرات نيع وهو اروعلا فسوب ىلابسن ًاريغص رخا ًاخمرات تير دقو |
 نييحيسم امهنوكلو تاراعلا لضعب يف :ةيئرح ةقلاخم هنلاخاللا زا اا
 ةسرع دئاصق هحدم يف امهلو ًاريثك تراانون حدم يف انطا دق |
 ذأ اكو هلاخ ةمحرت ابق ترانوب اهبتك ةلاسؤ هذه (ترءانوب”ةركطالا 00

 تعبطو ةكرتلا ةغللا ىلا تلقن دقو ًايفنم (ةنالبه تنسإ) ةريزج يف كاذ '
 نايس ىلع يوت فحصلا هذه. عئاقولا طبض فحص ىنعا (رلهمانطبضالا . | ٠

 «نوياه نوردناإ يف تبتك +١8 ةنس ةباغ ىلا ١0١م ةنس نم: عئاقولا || '
 اذه انمعرات-يف اهنم انتو ابلع اعلطا دقو |

 35 يدنفا فئار ىلع اهفلا ةعو# م ىسهمانطسخ يدققا فئاد» يأ
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 0 8 ىلع لمتغت ىهو .ةعبرالا تاكوللا ٍبتاكو يلاعلا ردصلا يبوتكم ءافلخ

 0 اسنو عئاقولا بتاك يدنوا بفصاو نيع املو ينوبامهلا ركمسلا

 قدما ءابلجا دحا  يدقا ورب اقوا ةياتكل هفلخ ١٠١ ةنس لالخ ف

 كب ضاع هلم ةلدب نيمف هئنملا هتاحاف١ ؟؟ هنس ءانلا يىفو ينوءامحملا ناويدلا

 مصاع عئاقولا ةبانكحل نيع 3 روهش ةعضس كلذ دعب هءافعتسا مدق يذلا

 | ىتف ينوبامحلا ركسعملا عم اي مل هنا الا نيسردملا دحا يباتنيعلا يدنقا

 قيف١ 80١ ةنس عئاقو ءانثا كلذ نيبنس م عئاقولا ربرحت لجال ةناتسالا يف

 اموملا يدنقا فئار يلع لاتكي امئاق وأب ناك نع ولع ىو وياما كليجا
 هعوجر نإح يدنفا بج ىلا كلذ ىطعاو هسفن ءاقلت نم عئاقولا طبض هيلا

 ريغصلا هخمراتب هقحلاف ةداعسلا راد ىلا

 ركحصملا يف كب صاعو يدنفا وترب هك ام تادوسم تاسرا دقو

 يدنا مصاع اهملتساف ةداعبسلا راد ىلا يتوامهملا

 بابل لاحر نم يدنا بج ههمح ريغص تا ." يدنا بج رات

 هر خت ىتلا ركسعملا عئاقول اب لاش وعاور هيما ةقاؤلا دفا 15م للملا
 هالعا 0 دس فئار

 0 روبشملا فراعملا وذ هفلا ريغص رات وه «يدنفا ديعس خراتإ

 مايا نم ايف ا | ةاصفم ةمدقم 4 لعحو ةيميلسلا ةعقاو يف يدنفا ديس

 سورلا رصيق ربكألا سراب

 عئاقولا بت اك يباتنلا يدا مصاع هعم يذلا جرداقلا وه © مصاع حيدان 1

 يف ةينسلا ةرافسلل يدنفا بحت نييعت نيحنم اه ًائدتبم عئاقولا ركذ نمضتي

 ناخ دوم ناطلسلا ةرضح سولح نيج ىلا .١١٠ ةنس رخاوا يف زيراب

 ىلع: ادقاح ناك يدنفا مصاع نال كيذو ايدج ةساتم اهخبسن اح ىلاثلإ

 200 كاف ةليلا ةلودللهعفرو. هخيرات زها نا دعب اوتام نيذلا ءاريكل ضعب
 ًاريخا اهداف مهلع نعطلا يف ةريثك تارابع هدنع تيب ىتلا ةخسنلا ىلع

 ةدجاو ةنمسن اهمىتب ام اوعمحو اهتادايز نم نيتك اىتدحو نايعالاب مع

 يف ةدحاو ةجسن تلعحو يدنفا ديعس انيمكلا خيرات كلذ دعب اهبلا م ضف 0

 58 منزو اهمان يدنفا ديعس خب راث ةمدقم ىلع امينم يلوالاط لمجعي ندعو
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 إل“ ءاهتلا ىلا ترجىتلا عئاقولا ركذ عم باتكلا ةمدقم تلعجو ثداوللا ضعبأ#
 لئاوا ىلا ميلس ناطلسلاا علخ ةلزان نم هادا يناثلاو . ميلس ناطلسلا ةنطلس ||

 قنا عئاقو يدنقا مصاع ررح كلذ دعب و .ناخ دوم ناطلسلا ةنطلس مايا

 هداز ىناش هفلخ ىلا امدوسم كرت دقف اهغبسىلع ردَش مل ثيحو ةنس ةرشع

 بتك ىنابجكفت بقلب .فرعيو يدنفا فراع وه (ىئئاب جكشت خزات» |
 اطقق ةيملسلل ةلزانلا هيف نكد[ ونص اك

 نيتلاسر فلا يناقهد نبا ينامثوقلاىعدب لجر وهو (ينامثوقلا ةكلذف)
 ىلا يزيلكتالا لوطسالا ءىبع ذنم .عئاقولا نمضتت اهادحا ناونملا اذه

 ًاديهشهتافو ةيفك ناب ايف ىرخالاو. ميلس ناطلسلا عاج ىتح ةناتسالا
 مماب فورعم لجر اهعمح ةلاسر هذه (ىسهلاسر ىماما البايإ ةلاسر

 ىلا ١١٠١١ ةهنس رخاوا نم اهعئاقوو ةمصاعلا راخا نمضتت (ىاما البابا

 ١١06 ةْيس |

 ةيلعلا ةلودلا كاجر نم .كب اطع دمحا هعمح ريغص خيرات «اطع ةجخيراتإل

 ةيفيكص اهيف ركذ.الال شاب يدنفا رابط موحرملا نا وهو اذه انريصع يف

 ةربلا يوذنم هريغ نعو هدلاو نع القن ًاديبش هتافوو ميلس ناطلسلا علخ
 ةسيفن ةلاسر ىهو عالطالاو

 ينوناملا ناوبدلا نامحرت اهفلا ةاصفم ةلاسرىه «ناوبد نامج رت ةحتالال ٠

 ىعوةسايسلا ابروا لود لاؤجا ىلع لمتشت ةيناثلا اشاب ابض٠ةرادض مانا يف
 ىلوالا هيلا راغملا اشاب ايض ةرادص ذنم تئدحوتلا ةمهملا ةيلعلا ةلودلا عئاقو
 ةيناثلا ةترادص ىلا

 ًاريفس نيعيذلا يدنفا بحي امهفلا ناتلحر ىف «يدنفا بحت ةمانترافسإل

 بيتاكملاو: طياضملا رئاس ىلوالا يف عمجل .١١٠ ةنس زيراب يف ةيلعلا ةلودلل

 هتاحر رابخا عم نينستس ةدم نيراب يف هتيرومأع ةقلعتملا وراقتلاو ركاذتلاو
 ىلا هرفس ةيفك اهيف ركذ دقف ةيناثلا اماو ليصفتلاب اهنم هعوجرو ران ىلا
 راثآلا نه اهيف امو (اهموسرو زيراب لاوحا ناس 6 امم هعوجرو اسن رف

 لسرا يذلايدنفا ديحو اهءمح ةسفن ةلحر «يدنفا ديحو ةمانثرافسال .

 / ريو ةنما ىف نويلونات ىلا الملا ولا كفل 2 د
520 : 
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 وول ىرج ام ىلع يوتحن اهيلع انعلطا فئاخص ىه مرللانرورإ) 5

 ةقفتملا لودلا نيبو تربانوب نويلوبان نيب

 يف اسنرف ريفس ريهشلا ينايتساس هررح ريرقت مسا 6 ىنايتساس ةحالإ
 لئاسم ضعب ىلع لمتشي زيراب ىلا هعوجر دنع نويلوبان ىلا همذقو ةناتشالا

 نامزلا كلذ لاوحاب ةقلعتم هحرات

 نمو نادوسلا يلاها نم لجر ةيبرعلا ةغللاب هفلا (نادوسلا دالب خراتإل

 نادوسلايف يرصملا ركسعلا باق يا جرصم غوبشابا هفلا يذلاناويدلا ءاضعا

 «.. ةنس دعب :ترهظ ىتا نادوسلا ثداوح نم المح هيف عمج ١؟4. ةنس

 ٌدالبلا ىلع رمصم يلاو اشاب يلع دمج موحرملا ءاليتسا ةيفيك ايف حضوا ةبرجم

 .ةينادوميلا
 ترجمىتلا عئاقولا نمضتس لوالا تاداجم ثالث وه «هداز يناش خرات)

 يناثلاو ١8١٠ ةنس ماتخ ىلا +١١١ ةنس يف ناخ دود ناطلسلا سولج ذنم

 ' ىلع لمتشي ثلاثلاو ١؟م» ةنس ةباغ ىلا ١ ؟؟+ ةنس لئاوا راخا ىلع يوتحم

 ءدازيناش نا ىلع ١١م ةنس ماتخ ىلا ١١م ةنس ءادتبا نم عئاقولا نا

 ةنس نم رفص رهش ىلا ١١0 ةنس ءادتبا نم عئاقولا ريرحم يف دج ناو

 ننال ةدع" تنتك ىلا: قاروالاو: طب اضملا تيترت ىلع رصتقا هناف 645
 اهيرتو اهعمج نم نكمم مف همايا يف ترج ىتلا.ثداوحلا اماو هفلس: ةف عع

 يدنفا دعسا هفلخ اهقاروا دحاف

 اشاب دمحا نبا كب فسوب هعمح ريغص تل ( فسوب ريمالا خيرات )

 اع تاك دقو .لوانا اه لاق. .ةدزب نما وهو صاخلا ىولمللا سرخلا دجا
 زل دلال هندي ىلع ماوزالا ءالبتسا دعب ةداعسلا» راد ىلا هلؤصو دنع خراتلا

 ٍِق ًاروصح ىتبف اهف وه ناك ةدلللا اورصصحو اوراث امل ماورالا نا كلدو

 زياكتالا نفس نم ةنيفس يف بكرف ةعلقلا ىلع اولوتسا مث ارهش م١ اهتعلق
 ةمصاعلا نوما 3 و ريمزات كاع فاق

 0000000 لها نم كي كلم هفلأ ريغص خرات ( كلم خرات) ]

 خجواوتاا مه ١ هقلؤم هيف مجدا سفن كل وهو و مامحلا ةنس:ترستا .ق

 9 0 هدهاشو 1 8 هنلا محو ةنئئفلا ران راثا يذلا ( تياسقا ) ةلاسرو 7 ْ
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 ا انوسسعا ول د دبا يلف دع ردقلا ريغص مرات وه ( ترتف مر
 علطن .مف ىقابلا اماو هنم لوالا ءزلا عبط دقو ةينانويلا ةروثلا هيف رد

 نالا ىتح هيلع
 ةليوط ةدم ةناتسالا يف ًاريفس ناك يذلا روهشملا شكورب نورابلا نا مث

 ةغللا ىلا مجرتب مل هنا الا عوضوملا اذه يف اخي رات تفلأ ادق ايرتسؤا ودل

 نالا ىتح ةكرتلا
 «ناونعلا اذه نم ةمحعملا فورأاو ( زقاس هريزج ُةعقو خيرات )

 ىلع المتشم زقاس ةرزخ يف عضو ريغص فلؤم وهو «ةعقاولا كلتل حران »

 مورلا رحب رئازج ضعب يفو هروملا لها بغش مايا ءافوغلا مابق راخا
 مايا ةيرجم ١١0 ةنس ةعاطلا نع مهجورخو اهف ثدح يذلا لالتخالاو

 اهلع التفاح اشاب ديحو ناك
 ىلع لمتشي وهو عئاقولا بتاكه يدنا دعسا هفلأ ( دعسا خراتإل

 هريتعا دقو 40١ ةنس ىلإ ١؟مس0 ةنئس ءادشسا دنم ترج ىتنا تداولا

 القتسم رخآ اخراث فلأ مث هفلس نم هيلا تلصتا هثداوح نال ءزج لوا
 | بيترت يف ذخا مث 4٠ ةنس يف ةيريخلا ةعقولا هيف ركذو 6 رفظ سال هاهس

 هتكل و اهرخآ ىلا ع٠ :ةئس ةرع :نم ةئراطلا ثداولايهق ءانانتما نانا

 يدنفا ىهاب موحرملا نا مث كلذ دعب ثرج ىتلا ثداوألا ركذل قفوب م

 ىلع دسلا:ةسم يف اتاك هووملا. ىلا ةئتفلا ءانثا هوت قيسالا ةيلخادلا لاك
 هدم ام سكك“ ركسمللا»يف :ةدم كانه ككش قيسالا رردنشاو ك3 0
 دعسا خيرات .نم لوالا دلحلا يف ةجردملا ثحابملل اليذ هلعجو هدهاش امو .

 فاضاو شاوح ضعب هزحنس مل يذلا يناثلا دلحلا ىلع قلعو روكذملا يدفا

 هل اليد هلعح ام هيلا

 رابخا ةنمضتملا. ةيسرافلا خزاوتلا ضعب ىلع انعلطا ح ةيسراف خراوت ال
 ابوراب ةقلعتملا عئاقولا ةقيقح ىلع فوقولا لجالو اهنم انلقنق سرفلاو قارعلا
 تالماعملا ترثكو تالصلا تنكمم ا مث اهرابخا ةعلاطم نم دب ال هنا انيأر
 ةحاملا تدتشا ترانو نوبلوات روهظ دعب كلذو ةلعلا ةلودلاو اهود نيب

0 
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 1001010 اهاتعلاط دقفةروكذملا معراوتلانع هانلقن اهىلع ةوالعوةيلعلا

 رئاودلا رئافد دوبقو ةرئاسلا ةيمسرلا فحصلاو ىروشلا سلام طباضم نم

 لصوتنل كلذو اهلل اريرحتو عئاقولل ًاطبض هذخا ىنن ام لك اهنم انيقتناف

 ريطخو ريقح لكان ناكمالا ردق ىلغ ةققأعا ىلا

 © هيما )

 (| معئاقولا قدص ىلع فوقولا وه خيراتلا مع نم يلصالا ضرغلا ناك امل

 بحوت ىلا تامولعمللا باستكحاو ةيقيقألا اماسا ىلع عالطالاو اهيذكو

 امب ةحيحتبصلا ثداوملا بابسا ىرحي نا خرؤملا ىلع نيعت هاتنالاو ظقيتلا
 ةحيرص ةسلس ةراعب راخخالا درس ناو ةدئافلاو ةربعلا بجوي

 لضفلا راهظاو ءاشنالاب فلكتلا خيرراتلا نم ضرغلا سلهناهارا يذلاو

 ” دزللا هوبا راصنالا تئام قسن ىلع عئاقولا , فرس الو. ىبح_ ةغاربلاو
 | مل ءاشنالا زرط ىلع غيلب قس ةبوغرملا راثالا نم تااوالا ضعب هررح

 ةبولطع تسيل ءاشنالا تافلكتو ءاشنالا نف ةمدخ لب ,لعلا اذهل ةدئاف نك

 مزعل ال ءاشنالا زرط ىلع خبراتلا ررح نمو خيراتلا مع يف ةبوغصو

 عئاقولا بتكا هدالاو نيودت ىدل كلذ ىلع ءاسو اهتقيقح 7 عئاقولا ربرحن

 اهنم دوصقملا ضرغلا الوا مهغ نا مزاب ةيضابإ

 لك اودرواف مهاوس نم ىلع اوزاتما دق برعلا ءاملع نم نوخرؤملاو 57

 هوذنعت و دصقملا اوزيع 5 نيذلا نارا ضب فالخ هناي يف ع ء ىش

 . ةئافلا نع ةيراع مهحراوت تءاخغ داوسلا اورثكاف نومدخم نفيا نيملاع ريغ

 ةدوصقملا

 د 0 هلو هررغ انرداب يذلا :ناتكلا اذه عمح نم دصقلا ناك املو

 ام حبقنتو حبحصتس دهملا الشبو ءاشنالا تافاكت نع رظنلا افرض ةيحراتلا

 | ةيداعلا عئاقولا ريرح انفتكحا ذا داوسلا ريثك< انبنتجاو ريخلا ةدا أ ىلعي

 ! ,ةيلعلا ةلودلا رااوعر نم كلذ وه <

 ا : ' دق نما ةيئاتلا| .كاقتناك تاعوقو نمعب كد نخ اجمع اهبرأ و

 ىلا جيلخلا ن* لوطسالا جورخو' ءاتشو سلا هلأ
 ممههكسسسملا
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 سور ةعانصلا راد ىلا ءكف روحا يف هعوجرو عيبرلا 0 .مورلا رح -

 امو: تاقوالا :كلت يف .ةدانملا تسح ىلغ اربشا ةثالثب لك يف ركاشعلل بانا ٠

 لا يقلك تانتززلا قصور ساشا هول يف عشا 0

 رضملاب ةنس لك نم ناضمر رهش لئاوا يف ءاملعلا ضعب عاتجا ركذو [|

 هفصتنم ٍِق ةيونلاا هن رمشلا ةدربلا ةرائزو .٠ ةيملعلا سوردلا ريرقتل ةيناطلسلا 1

 ةجاْلا تسم اذا الا .كلذ ريغو رحبلا يف ةديدْلا نفسلا لوزن دنع ءاعدلاو |[!
 اهتيشل انناف ةيخحرات ةدئاف اط تناكو اهركذ ىلا |

 ةياعر انعبتاو روكحذملا لاوملا ىلع ميراتلا اذه ريرحت انرداب كلذلو |[

 دهجلا الشو ام ةهج وا ام صخش مازتلا نيشتحم ضرغلا واخو فاضنالا |

 ةحييحصلا اهءانسا يرحم و تاعوقولا حبدعدت ةعاطتسالا ردق ىلع مامهالاو ا ١

 حتي كدلم

 همدعم

 لاوحا لوحتل ًاناونع تناك انخمرات ءادساىه ىتلا ةيرجم ١١84 ةنس نا ْ

 حتاتن ىه رصع لك عئاقو نا مولعمو اهعئاقو جاهنم نيغت اهدس. ذا ةلودلا ١

 كلذل ئضتقاف ةظاسلا راصعالا امتدعاو_ اهنا ىتلا ةزيسلستملا باسالاو للا ١
 اهني ودنا ريصيس ىتلا ةيخسراتلا' عئاقولا كلت بابسا يا. راثآ ع 2

 ةفلاسلا لودلا عئاقو دوصقملاب عورشلال بق 0 نا.كساتلا نم 007 5

 ةمهملا دالبلاب ةقلعتملا ةروبشملا عئاقولاو ةيلعااةلودلا اهسال ةيمومعلا اهلاوحاو |
 الصف هيلع عالطالا خيراتلا اذه 00 ىنش ام لك داربا عم مرقلاو رصك

 [ الامحا را دعب |

 لوالا لصفلا

 هتدافو خيراتلا ع موزا ناس يف

 وهو ملاعلا ةفاك ىلا هعفن دوع عقانملا ريثك نف وه خمراتلا مع نا ملعا د

 / سانا دارفاو ةماعلاف مهصاخو مهماع سانلا 27 دنع بوغرمو لوم 1 .

* 
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 ا ” 11و ٠ زقكواا قه ةتملس اتم. .نوايلع "هنماو هلام ىلع د نولوحأ)
 كلذو . ةيضتقملا رارسالاو ايافخلا ىلع هنم نوعلط» مهنم ءالكولاو 00

 لب مئاهلاك هسفنب ادرفنم نتعب "نا هنكع الف عبطلاب يندم ناسنالا نال

 ةيريشبلا ةيعمجللو هفلَتح تالحم يف ةسنج ءانا عم نواعتلاو عامجالل جاتحم

 | يفابفلا يف مهمانخ بانطا ايرض نيذلا لئابقلا ةجرد اهاندا ةتوافتم تاحرد

 ةيناسنالا صئاصخلا رئاسو عئاتصلاو فراعملاو م ولعلا نعنوديعب .مهف رافقلاو

 | ماوحلا باستكا موقلا ءالوه صا ةياغفةيندملا هيلا نشا ى ىلا ةللاعكلا

 | نوديعب مهنا مو. لسانتلا ىهو ةابلا ةرحش.ةرمث ءانتحاو ةيرشبلا ةيرورضلا

 | ظح ال كلذكح ىرقلا لها ىلا ةسنلاب ةحبحصلا ةيندملا حاتنو راثا .نع

 ةميظعلا ندملا لها ىلا ةسفلاب قيقا ندّعلا نساحم .يف ىرقلا .لهال

 ةاودلا ةيترم يا ةيندملا ةجرد يتاسنالا عامجالا يف ةجرد ىلعاو

 000 زل ىف لقرب نا هنأش نم ةلودلا ئنح ىف نوكي نم ناق ةتطللاو
 ىبسف نانا نئمطم ءادتعالا ةطلسو ءادعالا دك نم ةباقو يف ىجضيو

 نال كلذو ةيانالا لئاضفلا ليمكتو ةيرشبلا هتاحاح لوصح يف ذئنح

 دارفالا راظنا حماطت دقو اذه ا ررضلا عفد ىلع كومحي ناسنالا

 اذكهو رخالا ضعلا ٍظ مهضعب لواح ماتو ] 0 اذاف دخلا نسا نقلا

 نوفلتخو ةيمومعلا ملاصملا نم ةحلصم يف نوعزانت, مهناف تاعاما يف لاخلا
 ةحاح يف سانلاف هلع ءانف ضعب نم مهضعب رفسو ءاخشلا مس عشت 0

 كلشو ةيصوصخ وا تناك ةيمومح مهروما هيلا نوعفرب عزاو ىلا ةئلك

 تالامكلا مزاول .ليبصحم يف صرفلا نوزهتنوو مهبرام ءاضق ىلا نولصوتس

 ماغتني 3 مهمو عردر, نم مومو 2 ند مف ًافانصا نوقرفتيف هيناسنالا

 ةعانصلاورلعلا ةوقب مهنا من ةيركسمعلاو ةكلملا رومالايف ةلودلا ةمدخ كلس يف

 ةثم هل ندا امف الثم صاخشا ةرشع .نولمعتسف ةيرشبلا تالامكا نولصح

 0005 0 دع ىف رج الابوتط .انمز قزعست ىلا لافشألا# نيف
 يف اهوفرصو ةيرورضلا ممتاحاح ليصحم ىلع اولبقاف ةدئازلا صرفلا ندمتاا

 عاونايف نوقرتي طمنا اذه ىلع اوذخاف ةناشالا ةتنالانكلا ضتاصتخ هانتدا

 4 مك ثدح 3 مهجا دس تلاز ىح 57 امون اهمزاولو ةسدملاو ةراضحلا

 1 كسل ا قش ا
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 ا املا

 جك يج

 2 , ا

 ال زا ص 2 .
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 نك رطف ملا 0 تعونمو ةئئاذلا م 00 0 دعا

 ىقرتو ةرادالا نسح راصو ًايغف 0 ةيمومعلا ةرادالا طبض ىلع ةب وعصلا

 اما ةراهملاو عالطالا باجسا ةقد ىلا جايتحا يف شبعلا ةعس لوصحو ةلودلا

 ًانرق غلب ولو ناسنالا رمعو براجتلاب الا لصحت الفدذهك روما' يف ةراهملا

 لب مهضناب ءىش لك نوفراعلا برجي مل كلذإف براحتلا عيش قع الماك

 درو دقو مهاوس, اوظعتاو اوحصتناو اوربتعا مهنا ل نع هوذخا

 ضصاروخاف ل عفت كو © هريغب ظعتا نم ديعسلا ١ فيرشلاثيدخلا يف

 نونيعتسإ ةملك دنا وفهنم نودنفتسإ كلذكما وعلا 0 اعشن جراما رع

 ةيسايسلا ماكحالا ءاضق ىلع“ ا

 ركذ ءاقب يف نوغارلاو فراعملاب نوفصتملا فالسالا نم نطولا وبحمف
 اه 1 مهروصع عئاقو عيمج اوررح دق اهنم ممهىتا ةلودلاو ةماآلا

 ىلع ةدايزو مهم ةيريخلا ةيعدالا كلذ | وديك مهدعب نمل نم ةربعو ة 0 ٍ

 ةيبقتسملاو ةيضاملا لاوحالا ىلع فوقولا ىلا عيطلاب لايم ناسنالا ناف كلذ

 را هلك يناسنالا عمن حعبصاف ديالاو لزالا راريسا ةقرعم ىلا لب

 الو .ربخ نم عمسلا الو رظن نم نيعلا عبشت ال ١ ليق دقف نفلا انه

 : «رطم نم صرد 8

 ف نأ ىقجلا نْمَو راق , ملعب الا موش ال لودلا تاماظن ظفح نا مث

 ءاملعلا ضعب لاق كلذإف ردك كلارا د 9 ةفلاسلا لاوحالا قيطت

 ةبجاولا روءالا نم هملعتو حيراتلا ميلعت نا

 نه رفن ءاح نييسايعلا ءاقلخ دحا هللا ساي مئاقلا ن هز ِق هنا لش دقو

 منع وفعلاب رعشت ةفيحص هل اومدقو ةفالخلا راد دادغب ىلا رييخ دوم نايعا

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ةرضح لق نم اه وذخاممنا اوعداو هب كك عفد نم

 مر ماركلا هب احمصلا ضعب ةداهش اهفو هنع هللا ىضر يلع انديس طخ ماسو ١

 مهل بتكي نا صاو مهماط باحاو ةفيحصلا هذه مهنم ةفيلخلا لبقف مهنع هللا

 ةملسم نب مساقلا يبا ءاملعلا سيئر ىلا صالا' لصو الل مث كلذ يف رودس |

 بيطخلا لاؤس ةفيلخلا ىلع راشاو .ةفيحصلا كلت ةحيف كشو ةبضقلايف ددرت 1 ا



 3 املع هفوقو دعف رصعلا كلذ ىخرّؤم نم ناكو كلذ نع يدادغلا

 ةيواعم ةرضح دوبشلا نم نا هصن اب باحاف ةروزم اهنا ميراتلاىلع هعالطا

 ةرحشلا ن م ةئساتلا هلا 2 مالسالا يق لخد هناف ةبواعم ف داعم نب دورس و

 ًارضاح كاذ ذا نكي مف ةعباسلا ةنسلا يف ريبخ حتفناكو ةمركلا ةكمحتف موب
 ةعقو يف ةرحهلا نم ةسماخلا ةنسلا يف ىفوت هناف ذاعم نب دعس ةرضح اماو

 ناو ىوعدلا يف دوبلا ربوزت تدثق ةابملا دبق يف ذئنيح نكي ملو نك

 نيملسملا لام تدب عفتنا ببسلا اذهف تدحمو مهنم تعزتف امل لصا ال ةفيحصلا

 : هللا اموملا خرؤملا نم

 ىناثلا لصفللا

 اهنلنقاو تايوكمرلا نراوطا ف

 ًاموب اهرهاظم ددحت ربع اهلك اهنا لع ايندلا هذه يف درملا رظن اذا
 دوعص ةلاح نيتلاح ناسنالل نا امكف ضارعالاو ىهاوملا عيمح يف رخآ دعب
 ةلاكو بعص ةلاح ناتلاح ةلوذ لكل تكلذك ةدوحلوو هلاح ٍِق طوص ةلاحو

 ( 00 01 ليلق هتاق ةحاذلا ةلاح يف ناسئالاك امتأعن ءادتايف نهف ةوق

 لكحل يف هنت رثكو هزاوع دتشاو هتحاح تيوق هدشا غلب اذاف ةنؤملا

 لاطو اها يوق اذا اهناف ةلودلا اذكهو نسالملاو نكاسملاو براشملاو
 آد اناتقثو الادشاو' اهتاحاح تدادزاو اهتجاذس :كلاز انهرمع

 يف عقتف تاقفنا لاحم اهلع عستا اهترادا ماظن لتخاو مهم وه ام رومالا
 هدابع يف هللا ةنس.روتفلاو فدءضلا دادزبو قيضلا

 ا ارتحت اهحا لوا نم ذخأت تناك ةلود ةبا نأ: لصاخلاو
 01 لآ كلذ انيتحلف ناواؤ رطع لك يف هريغ ىلا لاخ نمو: رخآ

 هش ةلودلا مج ناف ناكملاو نامزلا رابتعاب ريبدتلا نسحو هال

 ناسنالا ىلع بج امكف . طاطحمالاو فوقولاو وعلا ةلاح يف ناسنالا مسج
 لاحر ىلعرحب كلذك ثالثلا تالاكلا هذه يف هتح ظفلل هلعش اهف ل نأ

 سس سس سمس 22ش 3 3 3 1 ا 7 7 7 7 7 1 7 و ايي آش | -ج 20

 : / 2 لاحو روط لك يف اهسانن امف ةقدلاب اهلع اوظفاحم نا ةلود ل



 ا ا
 ل ل حسم تم سس صصص سس

 1 د ناسحالا ضعن يف بعص قع نخ طاطخمالا روط نا مث

 00 ريب دما نسحب نكلو. هؤاود رسعبف نانعلل نايحالا ضعب 2 رهظيو

 هذه يف ا تناك أف 0 ةلودلا مسح ىحبف ىوقلا دوعت نا نك دق ْ

 دش ةيحراخ للعا كلذ ءانثا اهلع تارظاذا اسال طقسا نم 000
 هذه ىلا لصو نمي لودلا ضعب نا 3 لاوزلا نم ةرفح افش لع نورك

 مظع بالقنا دعب ناك كلذ نا الا هتوق هل تداعو ان نهولا يف ةجردلا

 اماو ريبدتلا ءوس, اما كلذو فوقولا ةلاح يف تو تضرقنا ةلود نم ؟و |[

 يوامس صا روهظب
 نيناوقلا لع ةساسلا مهماكحا يف نودمتعي ىراصنلا لود نا ملعبلو

 مق نيمسق ىلا ةم 0 مف مسقنتو مهنم نابعالا ءارا عاتجاب عضوت ىتلا

 يدام يا ينسج مسقو ىند يا يناحور
 اذه ناهر عيج ناف كيلوثاكلا دنع ابابا ةموكح وه مهدنع يناحورلاف

 ليكاو ها اهلقا نودتتم هتشان ت2 5 عيمج و هرم تحن ىهذملا

 لودلا كلام عيجيف ةيناحورلا ةم وكلا صا وا ىرجنو . مالسلا هيلع ىسيعةرضضح

 اظع دوفت ايوروا يف ادق هةموو هتف ناك كيل وثاكلا بهدم لقا ىلع

 مهوفجو مههذم لها نمئلولملا ىلع م همكح يف تاواباملا راح الو .يوق ريثاتو

 00 مورلا اماو. مهرما ا مهذوفن قوش ظ

 ميماكحا يف نوعبتي لب ابالاب نونرتحي ال مهناف . سكذوثرالا بهذم لها مهو
 ند ندرولا هل تال 1وماتسالا كرب رطنلا مهسورو ممقراطب ةيحورلا

 وه مهدحاف « سكيغ وتاق ١ مهنم لكل لاه ةثالث ءاسور محل ناف ىراصتا

 نساس ةسنك سلو مانو جروكلا دالابا ىف ةعشاولا تراخا ةسنك

 ناو ةهج يف ةعقاولا « رامطخا »سئانك سيئر مهئلاثو نازوقيف ةعقاولا
 كل واك مه ىوع سكئر الف ناتساوريلا بهذم لها اماو

 . ةديقمو.ةقلطم . ماسقا ةئالث ىلإ مسقنت اهناف ةيداملا ةم يكل ان
 لستم طقف كاملا هس يف امتراداءمامز نوكي ىتلا ىه ةقلطملاف ةيروهمحو
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 ةيسورلا ةلود ١١

 5 ههالا .١ سلخ يالا كلملا انا داسل ىتاا ةموكملا ىه ةدبقملاو /
00 / 

 كم 0 ا ا ا ا 1 ل ا ا ل ل ل 5
 مو 00606 ا ا 1 ا ا 3 5
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 0 نيمسق ىلع اًضيا
 ا ناف ايلاطياو ايناملالث لود ضعك ةيمومعلا ةديقملا هل لاق لوالا مسقلا

 ا بحت ةهالا, "سلجم هل. لاش سلجم مهف نوكيو اف نووتسي. يلاهالا ةماع

 امارزوو ةاودلا ءالكو ريغ مهو هءاضعا ةمالا

 ناف زيلكن الا. ةلودك « نيسلا حتتفب> ةيبسللا ةديقملا هل لاق يناثلا مسقلاو

 مه ا ةريثك هوجو نم مهريغ نع نومفرتم مهنم بسنلاو يني ” لها

 0 ار سالب براي نوعفرتملا ءالوه هلاس ام اًيش ةماعلا لات الق

 يف نورواششو نوعمتجمو ةمصاعلل نوتأف ىحاوتلا لها هختتن ةمآ س

 | ىفكو سبلجا لها نم ةصاخلا سلجم ىلا, ايإضقلا مفرت م ةكلمملا 00

 ةروكذملا لودلا يف اهلك ةمالا سلاجم نا مْ ار هيلع رشي ام ىلع ضالا

 ةعبرا وا رهشا ةثلث ةدم مودبو ةنبسلا يف ةره دقعنت لب ةرمتسم تسسل

 | بصاخلا يلوي يذلا وهكلملا نافةلودلا ءالكو امامك تنمال راب ان اوعسناو ريا

 كلذ عمو وك هيف هنم نذالا رودصو هيلا هعفر دعب الا ارا نوضعع الف

 ةمالا "سلجم ماما ا ةلكلمللا روما ةفاك يف ملع ةدهعلاف

 ال ناعالا نم ةعاجا 30 ا و وكحلا 0
 ةيتقو ةسائر ءارالا بكا اهم دحاو كمل ماقم اما لب كلف اه

 5 رو

 ايف عقو مث ةقلطم ةموكح م يف تناك اهناف سيسنرفلا ةلود اماو

 نويلورات رهظ امل هنا ريغ ةيروهمج ىلا تلوحتف اهماظن لتخاو فالخلا

 نمهتموكح تبلقناف ةيروطاربمالا ةبنار زرحا ملاعلا مامز ىلع اه "ترار

 00و ةزيقملا ةموكللا طن لع صالا رهاظيف اهسساو ةقلطملا ىلا ةيروهملا
 000007 3 دويل رمالا نك ةذقانا ةيلكلاو -ةلماكلا ةوطسلا هلل تناك ا
 الو رمإلا سفن يف ةقلطم رهاظلا يف ةددقم هتموكح تناك ديرب ام لءفف

 تراث مث ٍبيلف سيول كلملا مايا يف كلذو ةيمومع ةديقم تءجر همايا تضقنا

 نويلوان سول ةسائرب يار د ةموكجلا دق ةنس ةروثلا ران

 ٠ 0 ا ديرب ناك سانلا نم ضءبلا نا الا طقفتاونس عبرا ةدمل

 اضإ ام اوضري مل ضعلاو ةيدايتعالا ه0 يار د ملاو يكلم يل

 اف سد
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 ناقل ىوعت وكم رف: نالشلاو :ئلا" سنا ىلا كادقعإلا نحر ع نس ا

 لك يف كاوتشالاو يواتشلا ىنش' اولاقو جاؤزالاو كاؤومالا نه ةنوككع
 ءاغوغلا نم ريثك كلذ ىلع مهقفاو دقو . لاملاو ةحوزلا يف قىتَح :ىث ٠

 ءالقعلاو نابعالا ىار امل 3 ةنروهمحلا ةغص ةغصلا هذه اولمدع) داغوالاو

 عتمتلا نع رظنلا اوفرص.مظع ءالب ةنتفاا هذه ةبقاع ْنا اسنرف لها نم

 الا اوضؤفف ةيزووملا ةموكحلا نغ الف ةديقملا ةموكلايف ةيرطلا ةذإب
 هدم اتا لبق 6 ؤزوللازما ونفعنا هؤقلاو نويلوان "ىو ا ا ا
 ءانثا ينو. ةقلطملا هتموكح ىلا اوعذخو ةروكذملا عبرالا نينسلا يف هتسائر

 ءامد اوقرهاف ةيرألا ىلا ايرتسوا لها لام اسنرف يف ةعقاولا ةروثلا هذه

 | بلغلب كلذ مهل رسيتب لف ةدبقم ةموكح ىلا مهتموكح بلق اوبلطو.ةريثك '
 دهعلا اذ ةقلطملا ةموكحلا ىنعا ناك 5 رمالا تب و.روطاربمالا ب زح مهبلع

 ةقرفلا اهس ال كاردالا ةهدب زاضم نم واخ ال ةروكذملا ماسقالا هذه لك ٠

 نكدو لؤقعلا نع ةدٍشب تنك اهريبادت .ناف ىلا" تزؤاخت ىلا ير
 انك الا

 ناطلسلاف .ةتطلتشلاو  ةقالثلا "نب ؟ةمماح اهتناف ةيمالسإلا ةيركشا 0
 .ةنطلسلا ءابعاب مئاقلاو ءارغلا ةعيرمشلا ىعاح وه نيملسملا ماما وه يذلا

 ًارط دق هلا من يفرعلا ماسقنالا كلذ لثم نع دمحلا هلو للا امناص دقو
 يف رهظ يذلا ميظعلا لالتخالا بيس, كلذو ةنطاسلاو ةفالخلا نيب قرف ام

 ةفالخلا تلصوو هركذىلع يتأتس اك ةيساعلا ةلودلا رخاوايف ةيمالسالا كلامملا
 هنا رثغ ةيتاسلا ةساتلا ةصرم ةتطفسلا تطلب و ةنتسالا الرا 0
 ةيمالسالا ةزملا ىوق تددحتف رمالا متنا دق ةبلعلا ةينائعلا ةلودلا روهلشب
 ناك 6 ةيلحش ناعو

 عجب سليلبسلب

 ثلاثلا لصفلا

 ةيلعلا ةلودلا روهط ءدسصو هشاسلا ةيمالأسالا لودلا لاوحا ناس 2 :
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 ملاعلا كلام نم ريثكص ىلع ًارارم اولوتسا كلذبو ءاليتسالل ًانط راطقالا
 هللا. ةملكل ءالعا ةيمالسالا ةوطسلاب مجورخ هاوقاو برعلا موج رخاو

 دحاو تلق ىلع مالسااو ةالصلا هيلع لوسرلا نمز ين برعلا لئاق تناكف

 هتافو دعب ندلا نع لئابقلا ضعب دترا املو ناعالا ةملك يف دحاو ناسلو

 00070 لا نادزا ىانلا قيدصلا رك وبأ ةانديس لسا مسو هيلع هللا ىلص
 ةدحاو ةملك ىلع مهعحو . مهداف ركام هع لات هللا ىضر ىركلا ةمامآلا

 هنع هللا ىذر قورافلا رمح انديس ةرضح هدعب ىلوت مث ناك اك رمالا داعف

 هللا ىضر ماركلا باحسالا- ضح يف هراثا ىنتقاف ةفالخلا ربنم هب نيزت يذلا
 ةباحصلا ماقف رئاخذلا دعاو شوبملا بترو.دالبلا حّتفو داهحلا ىلع منع

 لها ىلع مهلجرو مهلبخم اويلجاو لاوحالا رءاسر يف هرمأب منع ملل قر

 ”هحت ىضق .ناىلا برا ىلع رمتسالب هنطو ىلا عجري مل مهزكاو قافالا

 مه ىتتسيو هسفنب باعسالا توب مدخب ناكر هعاشللا ىجراءرئاق نمو

 ذا وهو كلذب موش نم مهدنع نكي مل اذا اذه هفتك ىلع ةبرقلا لمحيف
 نيملسملل مظعالا ةفيلخلاو نينموملا ريما كاذ

 عيمح يف لدعلا دلح نع تجرخ ام ىتلا مهمتاكرحو برعلا تامجم نا

 ءوس ميلا داقنب نم نوسمب ال اوناك مهناف ىلاعت هللا هجول ةصلاخ تناك رومالا

 هولب اق دقف لاتقلاو ةفلاخملاب. رهاح نم اماو رطخ لك نم هنونمؤي اوناك لب

 ليلق نمز يف مهل هللا رسب كلذإف ليلا رفاوحم اتا دع راصو لتلل

 رمتسا كلذ دعبو دالنلاو كالابقلاا ند نيمحتاا" دح نع لخدب ا حف

 هللا ىضر ىلع انديسو نائع انديس نيليللا نيمامالا ةفالخ نمز يف لاحلا

 ال000 | كك ةمالسالا كلامملا تعبتا يح لالوملا اذه ىلع امنع
 .ةلادعلاو قلاب ةيهدزم ةلاسرلا ماياك 2 وقلا نيدلا ةدمعو نيدشارلا ةعبرالا

 نملجر هءاح هنع هللا ىضر باطلا نب رمع انديس ةقالخ نمز يف هلا ىتح
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 هإةّتساف . هلام نم ا طرد تاع ف يتم ىكشاو هنع هللا ىضر هللا دبع

 0 00 سى اق ةوبللا تسبب لال نا نم ءانديس هل لاقق هللادبع. انديس
1 05020 . 

 222222222222222 22222 ل ا ا يصل يه 0

 00 ' ' ىلع ليسلا عافدنا نوءفدنف يا مف رول ىرخا دعب ةرمو نايحالا



00 

1 59 5 ْ 5 
 ل لامع يقل نع قمتم نإ كدا اما هلل داو ةعس ىنل نالا هنأو

 انضرا“ ىورنو  ةكليتلا ملم كال كح كاوا تالع ايو

 نكح عرنشلا ةرضح ٍٍق يذ عم عفارت هنع هللا ىضر ًايلع اديس نا

 هللا ىضر يلع انديسو ناّمع انديس نهز يف فالتخا ضعب نيملسملا نيب عقو
 ةتطلسااو كلملل ةقاللا تلوح هنع هللا ىضر يلع انديس ةقالخ دعب 3 امنع

 نم مالسالا لها ةعج اعلا اهمايا يف تغرف اف نيومالا ةلود ترهظو

 نأ نحت ةريمكك ىرخا اذالي اودتفاو ةااوكسم نيو دايس 0 ماهن

 رحبلا لجاس ىلا لصوو دالبلا حتف امل ايقرفا شوج دّْئاق ريصن نب ىسو»
 كش هماحتقا نع زحم املف رحلا ىلا هسرف قاس برغلا ىصقا يف طيدملا

 تلصول تردق ولو كلذ نم رثكا عيطتسا ال يلا براي لاقو هيف هحمر
 البجا ركذ كلذب ىتبا دق هللا همحر وهف.اذه نم دعبا ىلا مركلا كمسا

 دق هعم اوناك نذلا شويا ءارما دحا دايز نب قراط هالوم ناكو

 نفسلاب اهونا لتاقم ةثم عّسو فلاب ( ايناسا. ةكلم ىه ١ سلدنالا لخد
 لج يف نصحتف ةرحهلا نم ه١ ةهنس ىف كلذو ىصقالا برغملا ةودع نم

 ةامح ىتلا نفسلا قرحا مث 6 قراط لبج وه ) اذه انموي ىلا همسأي ىمس

 ناف قرغلاىلا الا رفم الف ؟ءارو رحبلا اذه ركسعلا نم هعم نمل لاقو هيلا
 ال مكه الاوكلامملا هذه يف مترفظو متزف لاتقلا بابع اوضوخمو اوربصت

 , مهوءادعالا فوفص اومحتقاو نيبملا لوقلا اذهب نيملسملا مزع دتشاف.ةلاح

 قة ةرغاكلا رج يلع عه نانا ب و ةفعاضم فاعضاب مهنم ًاددع رثكأ
 هيف بد ريصن نب ىسوم ريخلا غلب امل مث. اهوكلمو داللا اوحتتفف بناحلك

 39 لج داو :لئافم نقلا سفع 0 قراط هالوم نم ةريغلا سيسن

 كلا مدشو كلاسملا اههف دطو ىرحخا ادالاب حتفو كلاهملا محتقاو نيلدنالا

 ابروا طساوا

 نونواهتي اوراص نينسلاو مايالا 0 نيوفالاكن نم ءافلخلا ضعبنا 7

 ىصاعملانوروجمو لاوحالا نم ريثك يف عرمشلا ةمرحنوكتمو نيدلا ماكحاب
 ىلعناك 6 مهنم كلك تيع" نت ديزي ن ا يناثا دبلولا نا ىّتح ملاطملا عاوناو

 تطسف نوملسملا هنع رفنف فيرشلا عرشلا رئاعشب فتتس ةهافسلا ةياغ

 "سس س00
3 
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 1 00-1 يووم . 1

 ١ كمل" مهلسو مايالا نم ير ف موماظتنا لمش تتنعَف ةينايرلا ةريغلا مهلع 3

١ 

 قواساتلا ٠ ءافلخللل : ةيمالاسالا ةفالاخلا تراصو. ةمقألا دشا ٍِق اوغقوف ةمعنلا

 هنوسللا ةرحشلا ند ةئملا 3 نيثلثلاو ةيناثلا ةئسسلا ا

 بلغتو نيبومالا ىلع جرخف يناسارخلا يسم وبا مهتعاد ماق هنا كلذو
 نم وهو حافسلا مامالا عيابو اهريغو « ناربا اذمجعلا دالب يف .مهئاما ىلع

 ا برغف . مالسلاو ةاللصلا هلع لوسرلا مع ساعلا انديس ةرضح دافحا ا

 نأو هنا مث . نييسابعلا دعس ٍبكوك رهظو نيبومالا لاقا مجت ةليلق ةهربيف
 ةفالخلا مامز ناف سلدنالا تاهج يف نيءومالا نم ةعامح نطلست نكي
 نييسانعلا يدناب تناك ةيمالسالا كلامملا راسو ةبعرتشلا
 اواصوف منتلاو تاوبشلا يف كامجنالا يف ًاريخا اوذخا نييسامعلا ءافلخ نا مث

 تقعضف داعلا لاصمو ةكلمملا سما اولمهاو قافنالا يف فارنسالا ةجرد ىلا

 ىلا اهروما ةراذاو ةموكحلا ذوفن كوحتف مهتطلس ناكرا تازلزتو .ممتوطس

 نأ ىتح حور الب .اهسج ةفالخلا تحبصاف كارتالا نم.مههلع نيملغتملا ضعب
 ريثملا ىلع ةفيلخلا عم ةبطخلا يف همسا ركذب رما نييلغتملا كلوا نم ضعبلا
 هل دوحو ال رما نع ةراع ةفالعا تناكف

 تاذللا روح يف اوقرغو فرتلا يف اوكمهتا نيملسملا نا كلذ ليصفتو

 ظقف ةراحتلاو عئاتصلاو مولعلا عورتو كلملا ةرادا رما يف ركفلا' اورطصحتيو

 . ةيركسعلا ةلوصلا تلازو دنا ةكوشتفعضف دالئلاتفو .داهحلا رما اولمهاو

 موتلا لع ناش وانم ضع ١ نعةراع ى مهمايا ٍق ترد ىلا عئاقولا :م ظعاو

 هينيطتطسقلا رضبق 5 ا

 لابس قا ةقاورذملا ديشازلا نوره نا نوما ةفيلخلا ىعاسم نا :

 لقاعلك هدمحم لب دحا هركس ال ةامن فراعملاو مولعلا جورتو ندمتلا بابسا
 "حوا ةكلسملا ريدي قاعتس رما يف ا ءاطخ ًاطخادق هنا الا ايلع

 نيمآلا هبخا لتق ىلع هل ةافاكم اكره اخ ومش. نعرلا ناسا ةباالور قطعا

 كلذ ناكف هدعب نم هناقعالو هل ةثوروم اهلعجو اهل ةمصاع روءاسن ذخئاف

 ' لامهال ةلودلا لهل ًايعادو لامعلا رودص نم ةفالخخا ةهر ةلافإ ىلع اعل

 نادل ٍْق ماكحالاب نولقتس كامذلا .ذخاو هرماوا
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 0 كرتلا نم ثادحالا ضعب عمش مصتمملا ةفيلطلا هدعب ءاح 4 0

 تاروئيف اوببستو. هتعاطنع اوجرخ مهدعاس دتشا امل مث هب ًاصاخب ًاركسعي
 هسمور يروطا ربما لاباسع ف ًاعدق عقو 6 ةلئاه

 مهكلم راصف مهحبر تيهذو ءافلخلا ةوق تلاز لاوحالا كلت لجا نف

 يروا : ءاحنا: نضعب ١ لا وشناب نوكي انس. هنشا# راض لب ةلغتملا بئئاوطلل هش رع
 ىمسم الب امسا ةفالخلا تحصاو « هيتاادؤف ١ اهنع ريع ىلا

 ؟هربوةيدالبم م١0 ةنس يف اورهظ مماف رافص نأ نيلكللاةرعا وم

 ١ رهاظ لا امهمكحم ناك ناتللا ناتسريطو ناسارخ ىتالو اوككلمو ةبرجم
 وصو روناسيت اهمصاوع نم. ةميظع ةلود اهولع- ىرخا تالاياو. روكذملا

 ظ

 ظ
 ا

 0 ةدم ضمت 2 رملا ءارو امو دادغبو مزراوخ 0 قرط تعطقن اف

 ْ ةيمتسم مف ةلود اوماقاف تاهملا م اضيا ناماس لا رهظو الإ

 ! نع ماشلاو رصم لماع نولوط نب دمحا اضيا جرخ كلذ ءانثا يثو

 ْ دعب يفوت املو لصالا ىكرت هلاوم نم وهو رمالاب لقتساو ةفيلخلا ةعاط

 ماشلاو رصم يف القتسم ًاكاح راصف هناكم هدلو ىلوت نينس عضب

 تداز دقف ناماس لا اما نولوط لاو رافص لا لحمضا ةدم دعبو

 ظ راقص للا قلاع هع ىلع اولوتساو ءافلخلا رئاس ىلع مهتوق

 | لصوملا دالب يف نادمح.لآ رهظ ةيرجم ةئامئالثو نيرمشع ةنس يف مث

 ْ ًاناو ناك يذلا لضالا ' ىارتلا دعا ا ماقف . ةاقتسم ةموكح ايف اوسرو

 | امتنا تارحوا نادعت لآ .توراسو: كالقتسالا7 ضاوي ساد ا
 | ةلخادملا عيطتسيال نكلو دادغب نم مهظحالب ةفيلخلا ناكف ةريثك بورح

 0 ْ م
 ىلعاول وتساف رزخلا رحم لخاوس يف « هيو لا ١ رهظ كلذ لالخ يفو

 0 ةميظع ةلود اوراصف اهف واكو محملا :قارعو ناهد :لكثم تاليا

 ( ىتح تانيا راع يف فئاوطلا كراك ةيقشلام تاراما" نضع توولو

 ا نم دالثلا تعزتنا: نإ: ىلإ, مكتلبا يف القس عزم لك ناكف  دادعب لاو ف
 ا اههف ةذفانلا ةنلكلا تكامل كلذ عمو دادغب ىوس هل. قس م ةفياخلا دب

 ْ هفيلخلال ال كارثالا نم 1 1 ) هفيلخ ءارثالا ٠ ا 7 ١



 ىلا

 رو لالا هذهنم لصتتلا داراف هللاب ىضارلا ذئتقو ةفيلخلا ناكو 3

 هندهع ىلع لحاف ركع رس ةفيظو ناكو ءارمالا ربمأ هامش و هك

 رصعلا كاذ يف دجوب ناك ناو رصعلا كلذ يف ةيلاملاو ةيكلملا رومالا عيمج

 مهدنع ىعس اذسهك قلطم ليكو كانه ةبومالا ةلودلا دنه سلدنالا يف
 ناكو ةداعلا قوف ةملكلا ذفان ناك دادغب يف ءارمالا ريما نا ريغ بجاملاب

 ةملك الو رما ةفيلخال قبس مل هنا مث ةفيلخلا مسا عم رباملا ىلع همسا ركذ
 ناكف رصقلا تاقفن يف فرصتس 0 ءارمالا ريما يف كلذ ا

 نوعزاندو بصنملا اذه ٍِق نوسفاشإ 00 راصو الوقو العف ماحلا وه

 اوناعتساو هون لا ىلا مهرما اوعفرف كلذ ببسب يلاهالا ةحار تبلسف هيلع

 اذه ىلع ىلوتساو هرج نسا 0 ف دادغب ىلا ةلودلا زعم مهم رضش مع

 وحن هموق يف بصنملا اذه رمتساف مهدالب يف ةميظع ةيبصع اذ ناكو بصنملا

 هن

 لكاس رعلا قوس ناك ةيسابعلا ةلودلا يف يبكلا لاخلا اذه عمو
 اوماقنيروكذملا هو لاننا نع ةرام ءالعإز اف كلا يما لك ناكو جاورلا

 مايق ن ٠ سيح هنأشن

 ًاقلطم ام ةهج يف ةذفان ةملك مهل نكت مل نييسامعلا ءافلخلا نا لصاحلاو

 كلم ةلزمع ىساسصلا ةفيلخلا نو رب اوناك راطقالا عيمج يف نيملسملا نا عم

 سادنالا يف نيبومالا ءافلخلا ةطلس تحن ىتلا كلامملا لها ادع ام كولملا

 ايّشرفا يف نييمطافلا ءافلخلا روهظ دعب 6 كلد قوي اراك و

 هن املُتْلا دعب نيسكلاو ةئماثلا ةئسلا ٍِق ةيماشنلا رايدلا ىلعو رصم ىلع مهتاليتساو

 نويمطافلاءافلخلا ءالّؤهو ةيلكلاب نييساعلا ةناكم تعض ةيعيش ةلود مهسيسأتو

 سنوتةعطق يف هيدهمو ناوريق ىتسدم مهكلم ةدعاق مهرما ءادتبا يف اولءج
 ىلا ةمسقنم رصعلا كلذ يف ةيمالسالا ةفالخلا تناك كلذ ىلع ءانو

 ماسقا ىلا ةمسقنم ةذفانلا ةسايسلاتناكو ةيمطافو ةبوماو ةبيساع ةثالث ماسقا

 ةساماسلاو هيون ىتبو نييمطافلاو ( سلدنالا يف ) ةيما ىنب يف ةروصخم ةعبرا

 الا مئانصلا رما نوحورو ملعلا باح نوززسإ اوناك عبرالا لودلا ءالوهو

 ا كلذ يف اوضرعت مو دال حتفو دانعلا نما ىلع اوقف ّ 24

 ع



00 

 هناف ةينيطئطسقلا كلم اماو طقف مورلارح تاهذل اوضرعت امناو ايروا 0

 زواح هنا تح م ه ةئس دعب مالسالا كلاغ ىلإ: :نضارغت ا ناك 1

 ندمو عالق ةدع ىلع ىلوتساو ةرزملا هءالو ىلع مجمو ارم َتاارَعلا رع

 ناغفالا دالب ةهج نم رهظ ةيرجم م40 ةنس يفو ماشلا ةهج يف ةيكاطناك
 همساب( ىسوط ةمائهاش ال باتك فلايذلا ريهشلا يون زغلا نيكبكس .نأ ذو
 ءاح عم. هنس ماتخ داعب م .ةميظع ةلود نشأ مهرهقو هيو ل نراط ْ

 اوماقاو مهنم كلملا اوعزتو ىونزغلا كل اولتاقو رملا ءارو نم قوحلس لا

 اهريغو © نارا ١ محعلا دال ٍِق هميسج ةلود

 نيام اومكح مهلاف © ايناسا اذ سلدنالا يف نوبومالا ءافلخلا اماو
 دمحمو يفاثلا مكحلاو ثلاثلا نمحرلا دبع اهسءال ماظتنالا ةياغب ةنس نيسمخو

 ةاقارثلا فدك هك ام ةمهلا نهاودبا دق ماشه بحاح روصنملا صاعيبانبا

 دمحم ةافو دعب نكل ةباغلا غلب ىتح ةيندملا سما ىوقو فراعملا ترمعتناو

 يفنيلهالا نيب قافثلاو قاقشلا عقوف مالا سكعنا هيلا ىؤملا ماع يبا 2
 عقوو مهسقناب هنع اودبتساو ةفيلخلا ةعاط نع لامعلا جرخو ناكم لك |

 بدلا لها نم ءارمالا نيب ابورا يف عقو 5 نولتاقت اراضن مهشي فالخلا
 ةصرفلا“تمنتغاف ًايلك ابالقنا اف لاا بلقتاو: شلدتالا ةوزح تارا

 هل ا مث مدقتلا يف اوذخاو نويحيسملا ماكلا كلذ دنع

 مهسفنال الاخ ةفيلخلا بقل ءارصالا ضعب ذخا دقو ةياكلابنبيومالا لسن ضرقنا

 قبس مل ةيرجم 0. ةنس دعب ميس عقو يذلا قاقشلاو قالخلا ببس نكلو
 ةيمطافلا ةلودلا الا هيف اهكراشي نم ةيساعلا ةلودلل قس مو رثا بقللا اذه

 رصم يف ةميقملا

 ةفيلخلا كلذك تالايالا يف لالتخالاو دادغب يف داسفلا رهظ امك هنا ىلع
 دعا نطو مهضعب نع نيثداه ريغ اوناك ماشلا ءارماو رصم يف ىمطافلا

 ةموكحلا هيلا ضوفو قوجلسلا ريمالاب نييسابعلا ءافلخلا دحا هللا رماب .مئاقلا
 ل عمخ هير عه ةلس ٍِق كلذو ةيمالسسالا كلامملا عيش ةينامسلا

 نءرمشو نوحبج رهن ىتهج يف نيلوجتملا كارئالا فئاوط عيمحو قوحلس
 1 ذا نيبرعتسملاو برعلا نوك عمو برحلا باسا يف ذخاو دحلا 0



 كي ٠ 0

 نا ١ وقف هب راحملل اومتها مهاف ؛ نونفلا ةسراممو مولعلا. سرداب 00 اوناك 1

 كلم براجو يلبوطانالا دالب ىلا هشنحي راسف رخاآ دعب ام تاو

 يف نوطخي ءاطخلا ناكو هرساو هب رفظو هلغو ةنطنطسقلا ا مورلا

 ىلعىمابلا ةفيلخلا مساب نوبطخم اوراصف نييمطافلا ءافلخلا مساب ةءركمل اسك

 0 .نالسرا بلا يا قوحلسلا يي ربانملا

 ' ةرامالا يف هفلخو نالسرا بلا ىتوجلسلا ريمالا ىو 456 ةنس يفوب
 عيمجم افصتمو هسا نم كلملل. ةيلها رثكا ناك يذلا هاثككلم نيدلالالجنسا
 بدبس يأرو لماك لقع وذ كلملا ماظن ىعدب ريزو هل ناكو ةنسملا تافصلا

 عيسولاو هكامملا اصم 2 رييدتلاو ةسايسلا نانسحم ريزولاو ريمالا ذخاف

 ةسدملاو ةفرمثملا ةكم يف ربالملا ىلع ركذي ريمالا مسا راص ىتح اهماظن
 ةطساوب ىلو سا مث. رغشاكو دنقرمسويراخمو دادغي و فرشلاسدقلاو ةرونملا

 نوك عمو لويماتسا. جيلخ دح ىلا يلوطانالا ةيالو ىلع هنزاقا دجا ناملس

 دنق رمسو دنهلا نم ةدتمم تناك هتيكلمم ناف ةكلم ةمصاع تناك ناهفصأ ةَبِبدِم

 مو راظقالا عيمج ىلا هتوطس توصو هترهش تلصوو لوماتسا زاغوب ىلا

 ااا ا تناك لبا ناب نما.:الؤب راج مح دادغي يف ةبساعلا ةفالخلل قس

 يدان رصعلا كلذ يف ماج 7 هاشككم ناك هجولا اذه ىلعو. مسر

 ةيمالسالا ةلملل ةوقلاو ةكوشلا 0

 شوش دق كارئالا ةطساوب“ ركذ م اهتوقو ةيمالسالا ةلملا ةوطس ددجتو
 نيملسملل ةوفلا تردد نصا متالع ذئتقو ترهظو ىراصتلا كولم راكفا

 نيطب ا رملا سكر © نيفشات نب » فسوب ريمالا ناف . سلدنالا يف نينطاقلا

 دالب لجدف هتوطس تيوقو 2 مظع اًسرفا يف 1 0372 ناك يذلا

 ةيمالسالاكلامملا رثكأ لخدو نييحيسملا كولملا بلغو 4 ايناسا “9 . سلدنالا

 ىأر املو ىبابعلا ةفيلخلا عياب مث ةيرجم 4و0 ةئسب هدي يف اينابسا يف ىلا
 كلذ داز قافتالاو داحنالا كشو ىلع اوراص نيملسملا عيمح نا ايروا كولم

 متملك تقفثاو اوضعتماف ٠ عه دب ىرخا باسا عم مهقنحو مران ٍِق

 مالسالا كلامم اومحتقاو ةيبيلصلا عوملا تمجمو ًاميمح
 00 ا! هفلك ون جيم ةنلي هلا زاقملا , ءافكم قرون كلذر ءامتنإ يفو



 ١ ني قالا مقوف ةعسافلا ةككمملا كلت ةرادا هل رسبت مل هلآ الا ق 6_8
 ناك ىلا نيملسملا ىوق تتشتف ماسقا ةدع ىلا مهكلم مسقناو نييقودتلسلا

 ريمميف مقملا ىمطاقلا ةفيلخلا مجم لالتخالا كلذ ءانثا ينو اهددج . اكلم

 ظ هيلع ”ىلوتشاو ”نتنقتلا لا
 يلوطانالا ةعطق اولخدو ابروا دودح اوزواح .مهناف بيلصلا لها اما

 اففالخ اوساحو :مالسالا ذالب نم نكاما ةدع لع اوظلستو هزكذنس 5

 هيلع اولوتساو سدقملا تيب, ىلا اولصوو
 ترهظ مث اهظع ًاذخأم مهم فوخلا ذخاف نيملسملا لاه رمالا اذهو

 يذلا يكز ندلا دامع كباثالا براغ ةريزملا ىف ةيكاتالا ةلود كلذ ءانمثا
 ةميظع ايرع بيلصلا .لها ناتسلك ىمسملا هباتك يف يدعس خيشلا ةحدم

 لها نود ايوق ًادسو كانبتم انكر زاصو بلح ىلع ىلوتساو مب رفظو
 نيذلا رون هدلو ىلوتساو. مالسالا دالب ىلع وزغلا نوعب انس انك نيذلا بئلصلا

 لق نم تناك اع كأي ةكباتالا ةكوش ىدوقواضنا قطنمد لع هذش ٠
 بنلطلا لها متغاف ذئتقو ماظنلا ةلّتخم تناك دقف ةيمطافلا ةلودلا اما

 رون ريالا نم ىتطافلا ةفيلخلا دضاعلا دمتساف ةرهاقلا ىلع اومَّ#و ةصرفلا

 نتدلا لسأ ةسائرب“ رصم ىلآ (تقسك اقح هلا ليشراف 220
 تقسو زيمألا هبخا نبا ناكو هلارما ربكا نم ناك يذلا يدركلا هوكريش
 نم رضم دالب اوذقناف هتيعم يف شيا ءارما دحا بوبا نب نبدلا حالص

 نسر ىنعي ( ركسع رس ١ بقلب رصم يف ندلا دسا لقتساو منرفالا دب
 انس” قاكو ”ةموكذلا "مامز ”ىلع- ضقو# نئذلا حالص' ةقلخن يفوت ملف كالا
 || ةاضق بصنو نييعيقلا ةاضقلا لزع هتبالو لوالو ةنسلا لها رئاعش رهظاف

 1 ةيعفاشلا .نم
 || هرماوةثلا اناطخ 'ماتتلا نط نئدللا رون ريمألا لسرا ةيرتع لان و

 ةقيلخلا مساب اهتماقاو رباملا ىلع دضاعلا ىتطافلا ةفيلخلا مساب ةطخلا عطقب

 اذه دورو فداضو دادغب يف مقملا هللا رماب ءىضتسملا وهو ذئنيح ىشاعلا
 || حالصْقتسا هلافو دعبو ريخلا اذه هغلس نا لرقيفوتق دضاعلا ضرم رمالا

 ايا توله دمل رشف دادقب ىلا را راطوم رسم يف ةيظلتلا» نا

 لس حس اوبس ب نيتي مسمم

 01 ]| | 0001110 يني يس م نما هتف 5 مدد 3 1 . :

 م ير ل سل سس 2 2س 2 2 سس تع ص + سس سم سس ص ص سس تح ساس ص سلا ب جس سس ع سلا
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 ْ 0 هللا رماب ءىضتسملا ةفيلخلا لسراو ةديدع امايا حرفلاو جاهتبالا ا
 دوسلا مالعالا لسراو ءاطخلا ىلاو نيدلا حالصو نيدلا رون ىلا ةرخافلا

 رصم نم ةيعبشلا نييمطافلا ةلود تضرقناف . نييساعلا ءافلخلا راعش ىهو امم

 دون نأ ريغ رمق ىلع اناطلس ندلا جالص راصو ةئسلا لها بهذم ا

 110|0 ركع لا ناتعا هريتعي ناك لب لالقتسالاب هل فرتعي مل نيدلا

 هيلع تضم اف اهلع يلوتسيو اهم هجر دل رصم ىلا تاهذلا لواحم ناكو

 ةلود تضرقناو نيدلا حالص ىلا كلملا لقتنتاو هللا همح ر قوت ىقتح ةإيلق مايا

 مث ةيبوبالا ةلودلا مساب ةميظع ةلود نيدلا حالص سساو ماشلا نم ةيكبانالا

 ادد2و نإهلسملا هةكوشت نوقف سدقملا تب ىلع ىلوتساو  نيسيلصلا سلع .هنا
 عم ةئس يفو ماشلا دالب يف اورشتنا اوناك نيذلا حتر فالا نم نيديلصلا ىوق

 "0 يلام ىلا ةيرسصملا ةنطلسلا ثلقتناو ةسوبالا ةلودلا تضرقنا ةيرجم

 كيلامملا ءالّؤه ناكو ًاضيا ايكيلام نم اوناك نيذلا كارلا كا ناكر
 ىتح ةدشلا ةباغ ىلع اوناكف لازعلاو 0 يف مهومدختس مف 0 [دبع

 0 مالسالا لها نا ريغ هيماشلا رايدلا نم مهوحرخاو حتر فالا اوبراح

 داشا نمو ءادتعاو ناغط نمز نمزلا كلذ ناكو :ةمظع ثداوح يع

 ترش نا زيكتج جرخف دالبلا ىلع راثاتلاو لغملا طلست ثداوملا كلت

 ناروتو ناريا دالب
 دحا هاش ناماس رحاه ه١ هةنَس ةم.ظعلا ىهاودلا كلت لالخ فو

 رئاشع عم مورلا زايد ىلا كرتلا دالب نم نائع لآ ايج ناتسك رت .كولم

 ىلع ناخ 0 ىلوتسا هه ةنس يفو .ةلئاع فلا نوسح 1 نابكولا
 نشوةيسامعلا ةفالخلا مسر احمو مصعتسملا ةفيلخلا لتقو قارعلا رئاسو دادغب

 هامحو بلح ىلع ةراغلا

 لآ اومواق مهناف « نم هلوك إ ةوعدملا ةفئاطلا نم رصم ءارما اماو
 !ءانركذ امسح ٍبيلصلا لها مهلبق اويلغ م مهومفادو ةمواقملا دشا زيكج

 ”اريلو ”داتاو ف فان تض رقنأ .ترملا» لود. نا .لوقلا .لصاحو
 ةيمالسالا كلامملا:لاوحا تلتخاف ةهج لك ىف ىرخا فئاوط نم كوام

 ا وداعا برغلا تاهج يف رهظي ناكو ةبقرمشلا راطقالا ىلع رائاتاا ىلوتساو
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 ايناسادالب تجحرخ اهسعا رخآ يفو اهمايا لطت ملو تشن م هنضا زن /

 ةيلكلاب نيملسملا دب نم ( سسلدنالا ١

 دالب يف نيملسملا رهق كلذلف ًاملسم نكي م راثاتلا كلم ناخ زيكتجو

 اوذرقنا 6 هشرذ نم ةعامج هناوم دعب ما 3 ةديدم ةدم مفذاو قرع

 ناخ رومي 3 نا ىلا فئاوطلا كولم ةزوح يف قرمثلا دالب تبشبو |
 نييساسلا ءافلخلا تح لها نم وهو.زضتتسملا ساتا عيب جمد ةساوا

 هدعب نم هدالوال ةعبلا ترمتسا ْْ ناخ وكاله نم ابراه بم لصو ناكو

 ملو رصم يف كولملل ناك ماكحالا ذوفن نا الا فلس نع ًافلخ ةفالخلا ىلع

 ةفالخلا ىوس ةكلمملاب قلعتب امو ماكحالا نم ءىمث ءافلخلا يدا يف نكي

 ناكو .٠ ةبلاعلا قرطلا خاشع نوكر بس مك .ابع نسانلا كربتب ناك ىلا حا

 ايناح هلك مساو ةفيلخلا مما نوركذي ءايطخلا ٠

 نكي م كلذاف ٠ تينشن» املك و ٠ ندقف ةممالسالا 0 نأ نصابلو

 ةلتخ ةهج لك يف مهكحلام تدحيبصاف هيلا نوأحلي فهك كاذ ذا مالسالل |

 فنسالا بجوتست ةلاح ىلا مهما لاو ماظنلا ظ

 ةسدم يف قوحلس لا ةموكح كلذ ءانثا مالسالل ةموكح مظعا تناكو ٠
 نمو اقرش اهلع راتاتلا لئاق تاراغ نم الاقثا يناعت تناكابهنا ريغ ةينوق

 نا 'ىلا ةيونسلا ةبزخلا رائاتلل عفدت ةفيعض ةدم ترمتساف ًابرغ رصم كولم

 تضرقناو تلحمضا ةيرجم 559 ةنس يفو.اهماظن لتخا

 تناك ةفيخم هايؤرو ةملظمهتامدقم تناك يذلا نمزلا كلذ نا مث ْ
 جو نم ةسامعلا ةلودلا دعس نر قاريشاب كلذو ةنسح ةنملاو دجلا هللو ٠

 هب اهريونتو هيمالسالا راطقالا ىلع لالحالاو ةباهملا

 ري مل ةلودلا هذهو 1
 نم وه يذلا تاثلاب ةفصتم ةسرعلا ةعاحشلاو ةنايدلل ةعماح تناكامتاف'

 ىلا اهدادعتسا 0 ناكو ةليمح ةيعمح اهرغص عم تناك كلذإف كرتلا قالخا

 لوتست مل اهئاف اهنأشن سما كيلاو..ةيمالسالا ةلملل اسلم انيك نر

 دالبلا تحمتف لي ملاعلا يف ةناكم تاذ أه يف ترهظ الو سسؤم كلم ىلع

 4 نم تعمجو ٠ ةمسسح ةئطلس 50 ةناكم اهسفنل تلعجو كلاسملا تو كانا تسودوأ (

 نإ
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 ”ةالدج ةئه كلملل تنترو ةريثك تاغل نم ةغل تفلاو اهنسحا للملا .تاذا
 د دكو ودك وش تمظعومالسالا رصنع يوق اهروهظف .ةديدع نساحم تاذ

 نامالان فوخلا لدتو ناوحلاو فءضلا لازو هتوطس

 ا الآ ةنشف مابا ءدالاب "نم ندا انا غنا" هيلا راعمما  ءانغ“ نآهلسا نا
 دارا ناصتلاو ناحرذا قرط نم بلح ىلا لصوو مورلا رايد لخدو

 همحرتامو قرغ تارفلا نم هرورص دنعف ةليلق ةدم دعب هنطو ىلا عوجرلا
 « ىرارمكرتب ٠ فرعي هيف نفد يذلالحلاو. ربعج ةعلق راوج يف نفدو هللا

 مهنطو ىلا ةريشعلا نم ريثك عم هدالوا نم نانثا عجرف .اةلوتلا وا نما ا

 مهتعامج نم سانا ضعبو رادند 'ريغصلا هوخاو لرغطرا هدلو ىَشو ميدقلا

 ءالعزاطلسلا ركسع اوفداص قيرطلا ءانثا ىفف ىلوطانالا ةبج ىلا اوهجوت مث
 هعم راثاتلا اولتاقو هللا اومضناف راثاتلا لتاش ةينوق بحاص قوحاسلا نيدلا

 . معناو. مهارق نسحاو مهمركاو مهم نيدلا ءالع ناطسلا حرفف . مهومزهو

 موختلا يف ةحانلا هذه تناكو ٠ اهف اونكسيل توكس ىمست ةيحان مهلع

 نيئاقلادودحلا ءارصا نم كن لرغطظرا ناكف مورلاو نبق وحلسلا ةكلمت تي ىلا

 اا ننام ةهنسا ف قوت نا ىلا اديس كاذ يف ولأي ال ىردلاو داهطاب
 ها جم ىلع راسف قحامشب هتعامج نيب ىمسملانامثع ريمالا هدلو هفلخو

 ةرثك ادالب مهدبا نم با ىتح مهدالب مجاهو مورلا لتاق لازامو

 لوبطلا تالاو ضيا ءاولو ًاروشنم قوحاسلا ناطلسلا هيلا لسرا كلذ دنمف

 يزاغ نامعإل ةراسلا هذه روشنملا كلذ يف هل دقو هتبالوو هتراماب ًامالعا

 6« هاش ناّع هاحيلاع نابزرص ىرلترضح |[

 دار

 اهف نيب دارطتسالا ليس ىلع ةلاقم: هخراث يف يدنفا فصاو ركذإ
 ةصخلم انه اهداربا انسحةساف ةلزتملاو راشعالا نم تاغوتلاو ةيولالل نك

 ] : ْ «ماقملا ةسان
 / عمتجا .اذا هنا وه ءاوللاو قحنسلاو غوتلا ثادحا يف رسلا نا لاق 1
| 

- 
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 ١ ةماللع َّك 5< ءاوللا اذه نا ىمحم داحنإلا مهي لصخ دحاو ءاول 9 0

 فنأبو دحاوأ دسااك نون وكم 0 مم واق داحتا ىلع ةلالدو دو محك عنج ىلع

 لاتقلا 43 رعم 2 اوناك اذاو ماحرالا يود فالتا ند كش اضعب ملعب

 دعشا و مهم ىوشت لب روك مهؤاول د رفظلا نم نوساس ١

 فوخلل اعوضوم اونابو مهولا نناح نم اند مهؤاول طقس اذاف مهم نع

 اعوفرصص مهملع نك اناا فالخم رسال! نوعا ددّسإو 5 مزمن ةيهرلاو

 ىلع طلسشتو ةلاسلاو حرفلا ةأشن مهذخأتف مولا هب جب ًاهدزص اقفاخ

 شلال هيب ركمشملا» قيسوللا نا كو مءولق عماجمب ذخأتف“ نعرلا ةزه مهئادعا

 اهنا ةيحوقو ولالا رظراتن 0 ةعاحشلاو ا 0 منحنو 5 و را

 ةكرولا#» :ةعوتتم ”ةيقبساوه تالا ؛ةلضاملا نو ةفلاسلا مالا عي ناك

 ةديدع مالعاو

 ىلوالا ةنسلا يف ناف .طقف مالعا لب ىتيسوم ةلاسرلا نمز يف نك مو

 نم اسفن م.اهردق ةبارتس حسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لسزا ةردشا نم

 منع هللا ىضر بلطملا دبع نب ةزمح انديس 6 همح) ةسائرب نبرجاهملا

 ةسائر تحن لتاقم ةئاالث اهعم ماشلا نم ةمداق تناك شيرقل ةلفاق اوضرعتيل

 هملسو جو :ىلع :ضيلا 8 سو هيلع هللا ىلص ةكراملا هدم دقعف لهجيبا

 ةبإ ريس لواو مالسالا ف ع ءاول لوا اذهو . هنع هللا ىكر كد سح كد

 ءاول لمح نم لوا دئرص وبا ناكف مئاغملا بلطل نيملسملا نم تقلا

 ةوزغ نيح ىلا ةيرسو ةوزغ م دقعي كراملا ءاوللا اذهناكو نيملسملل

 سفن ع٠ ٠ اهددع غلب َىَت ةكاسم مسا ةستكلا ىلع قلطي ناكو . 0

 ةوزغ تيمس تابحتلا لضفا هيلع ءايسنالا ناطلس ةرضح اهف ناك اذاف

 هل ةمالع شيلا ريما ةماقا لحم يف بصنس يذلا معلا وه ءاوللاو

 ةفللا ءاملعو . ةيار ىمسو ريبخ ةعقو يف دوسا رخآ ءاول دقع دقو

 ىعا اذه انرددع حالطصا ُق اماو دحاو ىنعم هيارلاو ءاوللا نا نولوَس

 0 0 قرب 39 0 هناف نيينامملا دنع
- - - 
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 حلل

 !١ 0 رح ىلع ةلالد ةدوسملا مهومسف دوسأ مهسابل ناكو ل

 اي نيسانعلا» ىلع“ اوسرخ نبذلا نييولعلا ةبولا تناكو ءالب رك ءادهشل

 ا وتساب نسانللا ناكو ا: فنننومألا مايا ةيولالا تناكو ةضيملا مهومسف

 (دوسالا كل عجر مث ) 5 رضخالاب دوسالا نيل ف ورمألا نال كلذو

 ارك ضعلا دنع :ناكف لودلا قاب دنع تايارلاو ةيولالا ددع اباو

 ام سلدنالا يف رمحالا ىن ةلود فوفص يف ناك اليلق رخالا ضعبلا دنعو
 هس رغلا رودلاو لاكشالاب هند نص ىهذلاب هف رخزم اهلك ءاول ةبام ىلع ديرب

 ”كرتو تشد دالبو ةبقرسشلا كلامملا يف ءامدقلا كرتلا كولم ةبولا اماو

 تائذا نم ةجوسنم ةنولم تامالع اهلع ةميظع تناكف دنهلاو نيصلا كولمو

 6 نئيلاح ) ىمستو شيملا ماما لمحت تناكو ةلسرملا روعشلاب ةهييش لويلا
 001[ ةلودلا هتلمعتسا دقو .: وكاله لآو زكج .لا دنع.هنعب. اذه .ناكو

 اودقعو ةيهذم قروز ةروص هسأر ىلع اولعج مهنكل نويقوحلسلا كولملاو
 ( غوت) ىمس ناك اذه. كلذب نادزاف رئافض هراكد نابل :لرولحلا ردقلا

 ميدقلا يف ةبلعلا ةلودلا دنع

 000 اهركد فلانا ةيقرسعلا لودلا يف .ةميظع ىرخلا ةبار .لمعتشت' تناكو
 000 لوب الون ( قاديشو  هفطسو ةباصعل قنيسلاو. كلملا نمأرب نع

 ٍق ادلع نؤحاتسلاو ةيولالا هاد ىلع اوعضو ءافلخلا ةلود يو ناطللا

 ةرودم سمشلا ةرئادب ةيبش ىرخا ةمالعو ىلطملا ساحتلا نم لالحلا ةروص

 0000 اقلاع نيطالسلاو .ءارصالا ضعي. بلغت املو.طسولا. ةقوقشم
 0 مهقجانسو مهترولا ىلع اوعضوو ةيولالا كلت لامعتسا نع اوفكتتسا

 ةشوقنم ةبهذم حئافص ةريكلا ةيولالا ىلع اوماقاو لزغملا ةكلف هبشت ةيهذم
 تاذ تايارلاو ةيولالا هذهو ةشوقنم ءانمو دوس ناولاب اهوسزو ناعشالاب

 تاقتنا دق ءافلخلاب ةصوصخم مدقلا يف تناك ىلا رضخالاو دوسالا لالهلا
 رانج . ماما رشنت تناكو اياكتلاو عماوملا ىلاو ةيفوصلا قرط خانم ىلا

 ورغ الو .ةروبشملا مايالا نم اهلئثام امو اروشاع مايا يف عفرتو رباكالا
 اهنم .ةراما وا ةلود مايا تْضقنا ىتم هناف اهلها يف ايندلا ةداع هذه ناف

 0 باوز يف تحرطو اهترهش ىلعاللد ناكامو اهراناواهموسر تلمها يل“
 00 كذا ا أ أذ ا ا ل ل ا 0 0 | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4



 ينل

 «ىعاري كروب ١ همسا ءارزولل اصوصخم ءاوللمعتست ةيلعلا ةلودلا تناكو

 ةدياصلا نم الدب :ازيك اةخنب اضنأ تامتسازو :نعضالا ءا وللا ود اش
 6 غوت ) مساب فرعيو ةبولالا ىلع دقعي ناك يذلا رعشلا تلعجو ةفطشلاو

 انموب ىلا هلامعتسا لاز امو ةعسّمل ناطلسلا ةرضحو ةثالث ءارزولاو نيثاي

 زبغ نمز ىلا ةلودلا دنع افورعم لاز ام معلاو غوتلا لامعتسا نا معا

 هذه 'تريغ .:ديدحلا ماظنلا بتر. ان“ نكلوب ينتقا ىضاو ءرذ

 لوصالا اما ةرملاب تاواشالا ىلا غوتلا ءاطعا ىنلأو ةيلكلاب لوصالا
 عجرنلو اهنا يف ضوخت الف عيملا دنع ةمولعم ىهف قحنسلاو قريبلاب ةقلعتملا

 هدد انك امرا

 ًامياتب ناك ىلا" ةنقوجتلالا ةلودلا ذا هاش ضاع يافا ترض ك7

 يا اهلاوحا. .تاتخا . ةنطتطسقلا يف ّرضَرَقلا ةموكح ناو لاوزلا تءراق ال

 يف فالخلا نم ذئتقو ثدح امل كلذو ًاماث الامها ةسايسلا تامهاو لالتخا
 لئاسولا كامستساو“ كلملانانسآ:دنهع ىف دخلا :نيكسلا نو ندا

 ولعو لقعلا ةعس نم هب فصتا امب هبرام لين ىلع انيعتسم رييدتلا ندح عم
 هميظع ةلود وشاف ةوقلا هسفن نم .سحاو كرادملا

 امالوو اهوارما ماقو ةبق ودءاسلا ةلودلا تضرقنا هير دوو ةلس يو

 كفل ور : نأ" يزاغلا ”نانع ”ءامضل نكح رقت مهدالب يف مهالقتساب اودانو

 هسو ربل ةعب اَتلا ني همساب يطخو هيلع موق

 عبا رلا لصفلا

 ب ةياتححلا يللا ةلودلا لاوحا ةناح ىف

 قضاو :لضالا غفر وه يذلا ناحل ئوافلا ناتع ترك ا ملعا

 وزغلايف اهلك تضم ةنس نررشعو ىدحا اهمابنا تلصتادق هيناّْعلا ةردحشلا

 ل "عك رسلا لدار اناطلاو هسفنن بهذي انابخا ناكف دالبلا حّتفو دالك
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 ل ةههج يف ةرصابقلل ىتا ندملا نم ًاريثك حتفف كب ناخروا يزاغلا 0 00000 بحسم

 اياقسو ةديدلا كلامملا هذ اهنا متادلا ةيلعلا ةلودلا سساو يلوطانالا

 ةيقوحلاسلا ةاودلا

 حتف دق يزاغلا ناخروا هدلو ناكو ةيرجم 77 ةنس هللا همحر يفوت مث

 دإق مث . ةككمملا ةمصاع ةنيدملا هذه .لعجو هناكم ىلوتف هسورب ةنبدم ذئنقو

 تاماظنلا سيسات يف لغتشاو اهءابعاب ماقف ةرازولا بصنم اشابزيدلا ءالع هاخا

 دالبلا حّتف نم هيلع ناك ام ىلع ناخروا يزاغلا ةرضح رمتساو نيناوقلاو

 هدلو لسراو ةينائعلا هتكلمم ىلا اهمضو يلوطانالا نم ةريثك ًادالب ستتفاف

 نككو ايحاونو .ىلوسلك ىلع ىلوتساف يليا مورلا ةهج ىلا اشاب ناولس ريكا

 ابروا قييرط حق نم
 هدعب ىفوت مث داهحلاو برا ىلع لبقم وهو كانه اشاب نابلس ىفوت مث

 ريغصلا هدلو هناكم ىلوتف هللا امهمجر يزاغلا ناخروا ةرضح هوبا ليله

 دالبلا نم ريثك ىلع ىلوتساف 6 راكدنوادخم ١ بقل, ناكو لوالا دار ةرضح
 ةنيدك يلبا مورلا ةهج يف ةديدع عالقو ةريثك ندم ىلعو يلوطانالا يف
 : ةسامعلا كلامملا ىلا اهمضو ؟ هرتسلسو هبلفو هتردا )

 تاكا هدلوب هناكم سلجو.٠. ةرحملا نم 0٠*٠7 ةهنسلا يف هللا همحر يفوت 9

 ىتح دالبلا نم ريثك ىلع ىلوتساو هفالسا راثآ ىتقاو ناخ زباب مريدلي
 يف ميتملا ىساسعلا ةفيلخلا هبقلف اهظع ًاعاستا همايا يف ةينائعلا كلامملا تعسنا
 | هدجو هابا بطاخم نك ناد ءىرلا ميقا ناطلس بقلب هيطاخو .رصم

 ريمأب

 اك لنآ دع ةميطع ةلود .تراضو اهناكرا تءوقو اهسعا مظع دق هلم

 هلا صو نامع يزاغلا موحرملا ةيصون اهكاسمتسا بيس كلذو ةريغص ةراما

 ارا لان تدلث اياعوب  ىزاعلا :ناخبروا .ةوضح هدلو- قضوا ةافولا .هترمضح ا

 لاو يلرلا لحا تانيملا ىف رواشيو. ءارغلا ةعورعلاب كروما لك ىف كني

 يسال ماوعلاو صاوملا نم ماعنالاو ميركتلا نم هقحقح يذ لك طعا ا
 ؛ ساناريخ » لبق ال ًارهظم نوكتل مالسالا نيد ماعد مه نرذلا مالعالا ءاملعلا

 0-0 د 1 هل شاش فشق

 ٍإ

 ا
ْ 
 ظ

 فرظي# يا ةدملا كلت يف اهناف ةيلعلا ةلودلللوالا رودلا وه نرقلا اذهف

 ا
1 



 دكا

 نا مظعا وه امل هنتق يدعب نم قفيلخ كنا ثدح 6 6 سانلا عقسإ َ

 6 هللا قلخ ىلع ةقفشلاو هللا سماوال )ل مظعتلا وهو ماقملا اذه ناكرا نم
 ةرضح لمعف هللا هجول وزغلاو هللا ةلك ءالعا نم ةنريخلا جاتنلا بلطاو

 نع اولازاو ميوقلا هحهنم ىلع أبف هوس كلسو ةيصولا هذه يزاغلا ناخروا أ

 فئاخلا بصعتلا نم ةيمالسالا كلاملا ضعب يف ناك امو مظلا ةواشغ دالبا

 ريغ نم نيملا عرشلاب نيكسمتم“ ندلاو لدعلا ةداح اوكلسو ةيوبنلا ةنسلل
 ناكرا ىوقو مهرانم هللا عفر ىتح ةيعرلا نبب اوادعو طبيرفغت الو طارفا

 ةليلق ماياو ةريسب ةهرب يف مهتطلس
 تاهملانم ةهج يف ةمظتنم ةئيه ىلع نك< رفتقولا كلذ يف 0

 ماظتنالا نم ةباغ قلع نامزلا لال ةسنلاب تناك ةيلعلا ةلودلا ركاسع نا آلا
 «بتارإ راهتلا راتشعاب ةازغلل اهضارا :ىطعت ةونع حتفت ىتلا دالبلا تناكو

 ةنسزل قالاو ءاسمالل اهنم مسق نبيع ىتلا ةصاخلا ىضارالا نم ريتعي قابلاو

 رامتلا يوذ ناسرف ددع سازتي ناك كلطو (نوام صاخإل ناونعب ةلودلا

 ةيدنملا نونفلا يف نيهام ناسرفلا ءالوه ناكو ةينائعلا دالللا تعسنا انك

 نال .نيحاو ندا حالاسلا ءانتقا يف نوسفان, اوناكو حالسلا لامعتساو

 نوبهذب اوناكو ةيسورفلاب ةفرعالاو ماظتنالاو طبضلا نم هجو مثاىلع اوتاكو

 قحاتسلا 21 ضا: ةبعم يق تركك ىلا

 دالوا نم ةفطوم ةاشم ركاسع ةلودلا تينر نا>زوا يزاغلا نهز يف

 ىراصتلا دالوا نم الاحر .ةروصلا هذه ىلع طقتلت تناك ةدم كعو كارلا

 ىرحجكلا كلس يف مهتلخدا ماظتنالاو ةسرتلا نم ةنسح ةلاح ىلا اوراص اذاف
 ةياقىلع مهو ماودلا ىلع ةنكللا يف نوميقي نوفظوم ةبخن مهف (ةيراشككالا)
 كراغملا ف تاشلااو ةعاحعدلا نه هيلع م عم داشالاو ةعاطلا

 مع تعفرو © ماس ١ هتمسو ركحر علا نم رخا .اعون ةلودلا تهارو

 دنع ةيولالا ءارصا ةنعع برخلل ننئيبتم اونوكي نا طرب ةيريمالا بئارضلا

 ْ ةجاحلا سيسم

 ءاوللا نمض اونطوّس نا رامتلا يوذ ةلامشا ىلع 00 ناك ثمحو

 ناعوت يزاغلا راكد واذخ . د ردح ندد ف 65 تتر هيف مهراهت 05 7

4 3 
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 ا نا طرمش, رادحلس كولبو هايس كولب اهامس ركسعلا نم نار ا
 ىمسيو ةفولعلا هل يذلا ركسعلا اماو.ةيراشكتالاك برحلا ةها ىلعو نيفظوم
 رادحااسلاو هاسلا كولب نم ةلايخلاوةيراشكتالا نم هيف ةاشملا ناكف (ىلوقوق)

 برا يف ىرسا اوذخا نميو نيطقتلملا نه نيختنم ةلايخلا ءالوه ناكو
 يفو ةيراشككالاك ءارزولاو ءارمالا توِس ىفو ةينوبامهلا يارسلا يف اوبرتو

 ءالؤه ماعت يف تي يدنا ميلعتلا لوصا ةلودلا تثدحا ديزياب مريدإب, نمز

 ةلابخلاو ةاشملا ركاسعلا
 ةرضح نمز ذنم نيناعلا راظنا حمطم ناك ام ناخ ديزباب مريد انهو

 ءاوها هيلع تلوتسا ظألا ءوس نم نكل ةينيطنطسقلا حتف وهو يزاغلا ع

 ليملاو ريدتلاو فارسالا نم قبلي ال ام ىلع تفاهتف هسا رخاوأ يف سفنا

 ىعاود نه كلذ ريغو ةعالملاو وهللا يف لاسرتسالاو سفنلا ىوه عم

 فلا ةيامعبس يف ةياعلا ةلودلا ىلع راسو كنلروهت ةصرفلا منتغاف رخآتلا
 هللا نم ةمكحمم ًاريسا هدب يف عقوف هيلا راشملا زباب مريدلي هلباقف .لتاقم

 ةيرحم م.ه ةنس كلذو هللا همحر تامو شرف ردكلو مهلا هيلع ىلوتساف

 0009 كوش دايدزاو: ةريسي .ةدم ىف ةيلملا ةلودلا نشب ءالتعا :ناك املاو

 مكح نم عقو اع ل وسرت طراوأ كود ءاس مام ةقاسللب قراخأ هجوب اهناكم

 تقولا كلذ يف سسنرفلا كلم نا ىتح ديراب مربدإب ىلع ردقلاو ءاضقلا

 .ةيسرافلا ةغللاب باتكب رومي هباحاو رفظلا نم هل لصح امب روم ىنع لسرا

 , ددعب دلما اذه ليذ يف هتمجرت عم هانتيثا دقو

 ةبنسلا ةنطلسلا تءعقوو كلملا صا يف هدالوا عزان ديزياب مريدلب دعبو

 ةرشع ىدحا ةدم ( ىلدالا اهروحم نع ةلصفنم ىنعي) ةلصاف ةرتف 2 كلذل

 ارك نعال تناك ةلود ةبا ىلع تعقو ول هده ةعلا ةيرخ نا لع هن
 ناطلملا نا مث  اهرما رقتساف 1 ا ناك ةيلعلا ةلودلا ساسا نا.الا

 عفرف كلملاب لالقتشالا بابسا هل تاني ةتوخا ىلع بلغت (ىلجإ) ناخ دمحم

 هنس يف يفوت مْ اهنع .قباس ىلا لبلق نمز يف دلو هيلعلا ةلودلا نأش

 ىروقف يناثلا ناخ دارص ناطلسلا هسا هدعب نم كلملا اش ماقو ةرحهلل م١:

 ريفوت املو هيلع تناكام ىلع ديزي ام ةككمملا قاطن عمو اقاودلا .نكرا 1

0 5 9 



64 

 يف كلذو تاحوتفلا سما يف نواهت اهل لصح كلذكص عبارلا ناطلسلا وه
 نماث وه يذلا يناثلا ناخ ديزباب ناطلسلا نمز' نم يناثلا رودلا رخاوا

 نيطالسلا
 سلجوةيرغ هلل 4 ةئس ةنطاعملا نع لخمو يناثلا ناخ دي زباب لزانت املف

 تغلب و تاخ وتفلا لا راحجفإلا تهحوت ناخ ميلس ناطلسلا ةرضح هدلو

 ايلعلا ةجردلا ىلا مالسالا ةكوش
 راملن وبق قاو رايللتوو وقهرقو هدالوا ماق رومت ريمالا دعب هلا كلذو

 رهظ ءاننالا اذه و . ةليلقتدم محملا دالب يف ةموكح | رضاتاو ارك

 صال لوح مهماسم ناكف داشرالا رهظم يف هيوفصلا مه لاق اشم ضعب

 شيواردلاو نيديرملا هيه يف سانلا نوعمجم اوناكف ةئطلسلاىلا ةخشملا نم

 ىلع هتعامجم راسو نارا هاش بقل هسفل لحاف خحلاشملا دحا نا يوفصلا

 ْ . يلوطانالا ىلع ءاليتسالاو مورلا دالب لوخد ىلع مزعو ( هداسف ق١ روم

 | تنكمتو كلا ال ىتتسا دق .ةيلعلا ةلودلا نا ردب لو رادكسا للا كروع

 | ميلسناطلسلا وهو اقادقن ةلاطب و“ امان اهي هلانف نا مع الو اهنكيوا نح

 اهتداق اذ وت ةيناغلا اكان يف هلا رفاس هريخ 0 ال يذلا « زواي )

 لخدف (راطقالا كلت يف لاحو ) هشويح قرفو ةعزه حقا همزهو هسفنس

 ليلا اهحودو ىجحاوتلا كلت ىلع ةراغلا نشو ناس نافطد نكاد ناو

 لجرلاو
 يف ىتبت نا ةبمالسا ةموححح ىلع رذعس هنا ليعامسا هاشلا مع ال مث

 لقابهذملا فالتخاب الا رارقلا ةيدبا ةميظع ىرخا ةبمالسا ةلود راوح يف |

 نكمتف هساننا ىلع ةيوفضلا ةلودلا ماقاو ناربا رايد يف ةغيشلا بهدم" ثبا لع

 ةيمالسالا ةلملا لها نيب نحالا كب رحخو قاقشلا ءاقلا نه
 كالا“ ىلا .ةلانه تناك رستم. ىف" ةننكا رطل ةلاؤد نا عطس نانملاسلا رع امو

2 ١ 
 ءانثا ليعمسأ ١ م توخو ررق هءاعلا ةلودلا نابو هنس ترح تلا بورا

 1 و: كونمالا فعا“ رتصم ناطلسا يروقلا نا هقلم اس كا 1 ا



644 

 11 املس ناطاسلا جرخف انا مده امسح مخ رف ليعمسا هاغلا

 تراد مث نيقيرفلا نيب لاتقلا كدتشاو بلح ضابرا يف ةسكارألا شوبج قالف
 تقرفتو هشوبج تمزملاو لاتقلا نادم يف عرصو يروغلا ىلع ةرابلا

 ىلوتساو مهداباو ©« كللاهملا »٠ ةعامج رفظملا ميلس ناطلسلا عبنل و ندم رد

 باسح يف كلذ خراتو . ةيزاححلاو ةبرصملا راطقالا مث هبماشلا رايدلا ىلع

 ةينائعلا ةلودلا ناطاس ىعدب_ حيتفلا اذه لبق. ناكو « برعلا كلام متاف ) لجلا

 ناطلسلا بقل ىلع ةدايز مالسالا ةفيلخو نيفيرشلا نيمرلا مداخم بقل هدعبو

 000 اتا ىلا اضع تقلا ةبوبلا راثآلا" لقت ؛ رضم+ نم هعوجر .دنعو
 تلصوو ةنالسلاو ةفالخلا نبب عمل ةينائعلا ةنطلسلا ةمصاع ةناتسالا ىلا
 تارلخو 0 ةملك تدختاف ام ةقيلخ ىه ايلع ةمرم ىلا هيلعلا ةلودلا

0 

 اهرادتقا ةدشو ايقاطن عاسنلاو ةلودلا ةوق نا ةملسملا رومالا ن

 0000 اسوا ةيلاطألا اه رصانع, ىوق بسحب نوكت ابا دوجولا د
 كلذ دعب يوك هتاف م هناشن كنا ٍِق ناك ناو يلصالا هيلعلا ةلودلا

 001 كارتالا زايخاب اهتكوش تيوقو انهددع رثكو ةلودلا تمسجو

 ةلود تراعف اهدب ىلع مورلا نم مسا نم عم ةيق ودءاسلا ةلودلا ض

 7 نرعملاو لئاقلا نم مهريغو ميدرلااو هلارإالا نم ةفل وم 0(

 ةنظلسلاو ةفالخلا نب عمح امل « زواي ١ ناخ ميلس ناطاسلا ةرضح نا مث

 رصنع ءازجامظعانودعي نيدحوملا عيمح نا لاوحالا تضتقا ًافنا هانركذ اك
 كاكا اذه نع نيحراح او رمتسا نارا لها نا: ريغ ةسالسالا ةلودلا هذه

 كلذل اوناكف نيملسملا نيب هاش ليعامسا هب يذلا قافنلا مس مهفإ فس

 ملا ا ا ءارور ام ىف نايطاقلا نينسلا نيملسملا نيب ًاعنم ازخاح

 ءانف ةبعب اتا فرش اولاس نا ل كئلوال رشم مف مو رلا دالب يف ةيلعلا

 ممالا عيمج اًماول تحن ةفالخلا ةدحوب عمجت نا ذئنيحتلودلا تار كلد لع

 دنسلاو دنملاو برغلاو قرششلا يف ةيلصالا اهرصانع نمدعت ىتلا

 », ىح « زواي ١ ناخ ميلس ناطلسلا ةريضح ردص جلاخم ناك يذلا اذه

 7 0 كاذ رطخ اك ةناتسالا ريصحو ماوزلا رايد لعن ءالبتسالل دعتسااو
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 يناثلا
 يف نهولاو ع كلا عقوو ماورالا نيب ىهذم عازن ثدح ذئتقو ناكو

 ماشتحالا درع الا ةطلسلانم روطاربمالل قس 0 هنا ىتح ةناتسالاةيروطا ربما

 ةرضح نا مهغلب ال رصبقلا ءالكو نا ىوربو ةطيسسلا تاداعلاو موسرلاو

 ةينطئطسقلا جيلخ مهيلع دسو 2( ن مك زاغوب ) ةعلق ىن يناثلا ناخ دم ناطلسلا

 اسلحالا اذه يف ةركاذملل اودقعو مهراكفا تبرطضاو مهوقع تطيتخا .

 يف مدقتلا ىلع عامجالا تاقوا يف نوحارت اودحاف اهود اا ف 2

 ىلا فالتخالا "كلذ 3و ىداف 32 مهما | سم بس موةوقح اوعارب مو سولخلا 0

 || اذه لقاتك#“ ناك ناو ةناتسالا حتفو . سورلا ىلع ىساركلاب براضتلا

 م هنودتل]اح دق نامزلا ضراوع ناف اهلها لاوحا كامترال و ناوالا

 لج نما نكم اهلا رابطا ناحادم“ حتفلا يبا ةرضح ىلا مالا راص امل

 هلماب ناك اع زافو ةدقعلا هذه

 عفادمو ةرارج ركاسع هيلا راثملا زهج ةيرخم م50 ةنس يف هنا كلذو

 اهحتفو هيردا ةهج نم اهلا فحزو ةميظع

 حافلا ةريضح حصاو قيبقطلا اهركرمص ىلا كلذ ةيلعلا ةلودلا تدتهاف

 كولملا كلم بقلب ًاردج حتفلا اذه ةنطلسلا مزاول هل تمت نا دعب

 قافتاو ةملكلا داحلا نع ةئشان ممالا نم ةما لك ةداعس نا ىئخم الو

 مورلا ناف ةيضقلا هذه نم اندنع ققحمو كلذ تبن م اياحسلا مركو يارلا

 ةيلودلا ةسايسلا روماب ةفرعملاو ةيلاملا ةوقلا نم نوكحب, ام ةباغ ىلع اوناك

 حتف دعب ابروا يف مهراغتنا ماا كلذو مم ديفتست تناكح ابروا نا ىتح

 0 0 ير

 ١ ناخ دمخ ناطلسلا حتتفلا يبا ةرضح هدلو هناكم ىلوت موه دا

 ظ
| 

 يف ةميقم ةليلق ةمذرش مهلا ةبسنلاب | اوناك ئذلا ن ويناعلا مهملغف ةينطنطسقلا

 قاقشلا ةدشو مهقالخا ىلع داسفلا لوخدل الا كلذ امو يلوطانالا ع

 ةيسانسلا مهف راعم الو هيلاملا مها وق مهعفتت ظ مع مف

 ةيسايسلا عقاوملا لجا نم يفارغألاو ىعيبطلا ةينطنطسقلا عقوم ناكاملو '

 ًانعسط اصا لودلا رئابسل اهع لح ىتا ةلودلا ةيلعغ تنكةضراا رك

 ِ ةزوح يف ةيضرالا ةركحلا تناك ول لاق هنا ترانو نويلوبان نع لقن 4 4

- 

 د رس عالج 00
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 لامكحلا ةحرد امتوطس تغلف اهف ماقملا اهل رقتسا ةناتسالا ةيلعلا ةلودلا

 اهدعاسي ملولو ةريسي ةدم يف ابورا لود رئاس ىلع ةبلغلا باسسا تامكتساو
 كلذلو رادتقالاو ةوقلا هذه غلبت نا تءاطتسا امل ةينطنطسقلا حتفيف ردقلا

 يف درو دقو مهلا صالا اذه ىلا مهراظنا نيهحوم نوينائعلا كولملا 0

 كلذ شيلا م او اهريما ربمالا ف ةينطنطسقلا ندتفتل » فيرششلا ثب

 صفلا اذه: ىلإ 0

 الوطسا ةزيحو ةدم يف ةسلاعلا ةلودلا تزرحا ةينطنظسقلا حف دعبو

 نطاومو عالق ىلعو مرق ىلع حمافلا ةرضح ىلوتساو ةريخذلاو ةدعلا لماك

 ىعارت ةيلعلا ةاودلا تناك ثيحو هكلامت ىلا اهمضو ابوراو ايسا يف ةريثك

 قيم جف لك نم امنومؤي اوناك ماركالا لك مهمركتو ءالضفلاو ءاملعلا بناح

 نونفااو مولعلل ًاراد رصعلا كلذ يف ةينطنطسقلا تدهصاو

 ناطلسلا هدلو ةرضح هناكم سلجو حمافلا ىنوت ةيرغ 485 ةنس يفو

 1 عالقو دالاب ضعب اًضرإا حتفف يناثلا ناخ دب دربي

 يا نباولا 00 ل ايل دم ناطابلا طز نك ىنعا ةدللا هذه يفو

 يفديز مت اهتكوش تبوقو ةميظع ةدايز ةلودلاةوطس تداز م هه

 هبجهريملا وهج ولا ) تاكولب ( يلوقونق إ ةامسملا ةمظنملاةيراشككالا ةاشم ددع
 تاكواب ةامسملا ةلايخلا ددعب قألاو « هيج هملاو هححمفللاو هيج هنرعلاو
 نيعياب رغو راسو نع ناب واع او تيمس تاكولب ةعب را 6 رادحاسو هايس )

 تمظتتاوةميظع ةدايز اوداز مهناف راهتلا ووذ تالايالا 0 اماو ( راسيو

 ١ لوطا ءالؤه رغ فاقخ ناسرف ةلودلل ناك و مات ًاماظتنا | مهلاوحا

 لوخدلاو ةيناطلسلا ركاسعلا ماما ريسلا مهفيظو ىجنقا مهمساو يلب مورلا

 البومتو اناهرا تاراغلا نشو ودعلا دالاب للا اهلق

 امك هنا الا ةيلعلا ةلودلل لاقاو حاج رصع رصعلا اذه ناك دقف' ةلمخعابو

 ' رمعلا نم ماع ةنام هيلع ىضم اذا فءضلاو ىوقلا روتف ناسنالا ىلع لخدب

 لصح كو نمز ليوط الع سم اذا كبتمثو فعضت نا كودلل سال م

 / يذلا ناخ دبزب اب مربدلب نمز يف لوالا نرقلا رخاوا يف ةلودلل فءض 1



 رانج اهتنايص ىلع ةقاط اهلا نكت مل اهنم تكرت ىنلا ةيلصالا اهيا ْ

 تناك ابا ةلصالا اعتاد ىلا تدعو اة. ةده يف اهب نم تحريف 1

 ىلع فاخلا راس واف  زواي ١ ميلس ناطلسلا نمز يف اهاحر اهلع رودت ٠

 ىلا لقتن اهماسحو ةلودلا ةوق نا نظب ناكل زوابلا ميلس ناطلسلا كلسم

 مظعا لاح

 ةنطلسلاو ةرامالا تع اوسز نذلا نيينامعلا كولملا ناق كلذ عمو

 ناكُف قاعتلا ىلع نيطالس ةرششع نيحلا كلذ ىلا ةلودلا روهظ ذنم ةفالخلاو

 لودلا نم ةلودل هلثم نش 5 اذهو هرهد هب نادزاو هرصع هب امس منم لك

 ءاضقلا كارسشا يف عقو هرما رخا يف ناخ ددزباب مريدلب ةرضح نا ريغ |
 رضع انها سمو نوكسلا ىلا اهفاتريكا ةدهاتسارم ودا ا
 ني ًاسفقاو ًانوكس كلذ :ناكو. لاا هذه ىلع يناثلا ناح سرا نا

 نيتميظع نيّتكر ح
 ايلا ىوأت ةنفدلاو هكوقلا .هلمزالف ردرولا #« ةماعلا لاما ف

 تاوهشنا ىلا ةيعاد ناهلس ناطلسلا مايا تلصح ىتا ةورثلا تناك دقف ىافالا

 امرا ترهظ ةئدر ضارما ةلودلا جازم ىلع لخدف ةهافسلا يف عوقولاو

 ةريسي ةهرب يف ةّنبس
 ناهلس ناطاسلا ةرضح ميعنلا راد ىلا لقتنا هيرجم 4« ه0: ةنس يفو :

 يناثلا ميلس ناطلسلا هدلو هدعب نم كلملا ررس ىلع سلخ ينوئاقلا ناخ

 ةلودلا ىلع ةميظعلا رئاسخلا نم تناك ناو ناملس ناطلسلا ةافو نا ىلع

 هذه ضوع دق ةرادصلا ماقم يف ىلوقوص اشاب دمح دوحو ناف ةلملاو

 ةمدخو ةنامالاو ئدصلا يوذ نمو ليناو ككتلا لها نم نك هن ا
 ةمدخ ءابعاب ماقف ديدس يأر اذ ًاربدم ةياغلل ةلقاع رئاملا حودمم ةلودلا
 مث ناملس ناطلسلا دقش رعشت مل ةلودلا نا ىتح هوجولا متا ىلع ةلودلا '

 ماري ام ىلع يناثلا ملس ناطلسلا مايا ثضقتا

 ناطلسلا ل ىلوتو ىلاعت هللا ةمحر ىلا يفوت 4.40 ) ةلس يفو ْ

 ةملك تراصو ءافصلاو قوذلاو ةهافسلا ىعاود همايا و تدادزاف. تلاثلا ذا

 3 رومألا هذه نع 0 هيلا راك رزولا قاضف و ءان رقلاو ءامدنا 1

 3 هه تت ضل 22:22:22 0
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 كساب صولا ل لال ل ل ل لل ا م م م م م م م ممم مم م لا 0

 ١ ىراصقو 0 تا رخملا عيب اما ا فقوو ضراع ا

 مايا يف ةلودلا ةحلصمي ًارضم ًارما تأ مل ريطخلا ريزولا اذه نا لوقلا
 ةهنس ١١ ةدم يف نيطالس ثالث امذع سم ىتلا هنترادص

 يف وهو بوذحم يز يف رارشالا دحا هلع لخد : هم0 ٠ ةنس يفو

 كلارا لهو هنءا رج تس معي ملو لتاقلا لتقو ًاديهش بهذف هإتقف ناوددلا

 هلل نبا نمددحا ءارغاب تناك ما هضن دنع نم ةركنملاب ةلعفلا كلت
 0007 تاماطإللو ,نناوقلا ناش. لمعاو ناوندلا راتعا طا :ءدعب نمو

 ١ ةلودلا روما تدسوف سما لكيف نولخادّس ذوفنلا يوذ نم ءانرقلاو ءامدنلا

 00 ددكالملا لاذ ادانقلا نيطو :لصالا اهعضو نع تحرخبف اهلها رخل

 0007 اا ري ررملا راهشا ريثتا قس ةلج نييناكو قش تاهج
 راكفالل ةشوشملا لالا هذه ىلع كلاثلا ةاودلا رود ىهتناف هت

 ءارطتسا

 « نواودلا بيترت ةدئاف اهف لّصف ةلمح هحرات يف يدقا فصاو ركذ إل

  ينالا هجولا يلع ماقملا اذه اهتصالخ اندرواف اهسيسأتو )

 ةالصلا مهلع ءابسنالا نم ةفالخلاو ةوبنلا هيف تءمتجا نم نا ( لاق
 يواعدلا عاّمسال نوذختي اوناك كولملا ءامظع نم مهدعب ىلا نمو مالسلاو

 الح اهمسحو تاعزاملا لصفو اهلحو .رومالا دقعو ماكحالا ءارحاو

 فسوب انديس مهنم .مهسقناب رومالا لصف نورشابسو هيف نوسلجم ًاصاخ

 مبا رس يف .هيسرك ىلع سلاح وهو ماكحالا يرجي ناك هناف مالسلا هيلع
 ا ا ما رك كالا ةنلع واد اندنسو رسم قف ةصوصخلا

 ناك مالسلا هيلع نايلس انديسو :فيرشلا سدقلاب دهعلا ةبق يف سلاح وهو
 انديس عجر املو .ًاضيا ةبقلا كلت يف عفترم ىسرك ىلع وهو ماكحالا ذقتس
 00300 تول ار نأ لئارسا قب نسا زوطلا نم مالسلا ةياغ ىموم
 ىجراخ امهدحا نيرطش ىلع ةعساو ةميخ تلعجو تطيخيف شامقلا عرذا

 ل عاوناب 00 يلخادلا .رطشلا ناكو ةوبنلا تب اهامس يلخاد 00
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 يي ةعبشلا بهذم ناس ضوقيل نارا ىلا ا ربما كيد تاك

 ًاريصق ناك هرمع نأ ريغ هرمشن يف ةداحو هل ةديؤم تناك ىلا هبوفصلا ةلودلا

 مزعو بونألاو قرشملا ىلع ىلوتسا ًاناطلس .اهيف ناك ىتلا نيئس نامت ةدم قف

 6505  ةنس كلذو ةيثملا هتاحافق لامشلاو برغملا ىلا ريسملا ىلع

 شوا زهش :قوناقلا ناخ ناملس ناطلنلا ةرمضح هذلو هالعع سلخ

 نيتسوةئامثالث متتفافهسفنس ناسو اب رغو' ًاقرسش« يزاوقلاوث واللا ثعب وز الن

 اضتوبادخ ًاملااخ عضوو فراعملاو مولعلا قوس ورو ةعبملا نوط نه ان
 دازو ةيريمالا اهرئاود رئاشو ةلودلل ةيلاملا نيناوقلا مظنو رعلا لاحر قتل

 تالابآلا “ ؟عاجدع يفو «يلوقوَش » هفورعملا م فئاوط ددع يف

 يتوناقلاب كلذل رهتشاف ةديدج نناوق مه عضوو « ولراهت ١ ةامسملا

 ىتث فانصا نم ةعومج ابوروا ركاسع نم ةاثملا تناك رصعلا كلذ يفو

 نومدخم اوناك مهناف ةيضرم ريغ ةلاح ىلع اهناسرف ناكو بورما ىعاب ةاهاح
 اهرك ادع. تناكف ”ةيلغلا ةلوذلا هنآ "".ةكلولللاب تاواسملا وعلب سدا

 ترصتنا و اهدا ع نم تنكمت , كلززف ددعلا ةريثك همام ناسرتا) 0

 عمجا ملاعلا بولق يف اهتهر تعقوو امتوطس

 نادم دا ىلا ناخ ناهلس 8 ناطلسلا راس « :م+ 9 هنس يفو
 عوقو دعبو ايممصاع #4 م ةنسدع را هفورعملا انابو ة هنس دم رصاحو

 عجرو اهنع علقاف ءاتشلا لصف لوخد ببَس اهترصاخم كرت ةديدش بورح

 ىلع ةقئاف 0 ةياغ يف ل ةيلعلا ةلودلا ليطاسا تناكو مدل ىلا ١

 اهرزو ا ناكو هيب ىف كلذ نينس 5 اعيمح ةسروالا لودلا ليطاسا

 لضاس + ايرحم اسوي اياجسلا نسحو ايازملا ليلحت فررتلا اس 0

 نوك نان ندح وفا واوسا دوك فول عيمج بهراف راخبلا بابع

 ىلع ةبلاف مورلا رحم يف ةلودلا رم تناكو . . رحدللا ءارصا دقع ةطساو

 ذقتتو نامع هايمو رمحالا رحلا ىف لوحتت تناكو لودلا رتاس ليطاسا

 دنفلاو نميلا لحاوس يف اهتملك

 تاهل املع قيضف اسنرف ةلود ىلع اي انامل روطاربما ماق كلذ ءانثا يفو

 1 اصوصخم وس ينابجتا رف يلوح ءاخل ىوسن رف 2 رساو اهملغف امراحو 4

 ا( م شت 0 تش ل ا لل 121590255252172 ١'



620 

 2 ًاباتك هيلا عفدف نايلس ناطلسلا ةرضحم ًائيغتسم © 4م )) ةئس ةناتسالا ىلا

 6+ مقر دلما اذه ليذ يف باتكا اذه انجردا دقو هب عجر

 دالب ىلا ركاسلا يف ناولس ناطلسلا ةريضخ راس « ++ )) ةنس يفو
 دقع مت كلذ ءانثا يو انايو ىلا فحز نينس ثالث دعب نمو اهلخدف رحلا

 3 اناا روطاربما ىوسن رف كلملا نيب حلصلا

 عباتبو ناطلسلاب نيعتسيو دمتسي كلذ دعب سيسنرفلا كلم حرب امو
 نادطلللا ثعب .« و١ ) ةنس يىفو . كلذ يف هيلا بتكلاو ءارفسلالاسرا

 د0 داو . هر دسا 6 اسنارفل ادد يوباهللا كؤطسالا :يف :اشاب نيدلا ريخ
 '00007 [سوصخم ًارافسا اذبلا_تلتقراف ةيلقلا ةلودلا نم دمتست ازبخا اسنرف
 | هريزو ةناتسالا يف هنع ًاينتسم قرسشلا ةهج يف براحم كاذ ذا نايلس ناطلسلا
 | امب ًاهافش هباحا ينوباههلا ناوبدلا ىف ريفسلا هلباق املف اشاب ميهربا يناثلا
 | هباوح ةروصو ةيرغلا راطقالا يف اهذوفن مظعو ةلودلا رادتقا ىلع لد

 6 4 ددع يف دلحلا اذه ليذ يف اهانتشا

 يف ارك ذئتقو ناكو ناطلسلا ةرضضح ىلع صالا اذه ضرع 3

 الاخ رفسلاب رحبلا ريما كب هلايب ىلا يلاعلا هما ردصاف ناحرت ءارحص

 يف صالا اذه ةروص اتينا دقو اسنارف ةلودل ًاددم ينونامحلا لوطسالاب

 « ه )) ددع لتذلا

 | ىلا ةوقلا نم جرخا ناخ ناهلس ناطلسلا ةرمضح نا لوقلا لصاحو

 نساحمب ةرهاز ةيهدزم همايا تناكف هدلاو دلخ جااخ ٠١ زكحا لعفلا

 ةمهللا ثداوأا نم اهيف ىرج ام حاضيا نع رصقب مقلا نا ىتح لبا
 ةريطخلا رومالاو

 ًالوأ غمجل نا همزع يف ناك «زوايإل ملس ناطلسلا نا مدقت دقو

 ها ودلال اًريزعت 'ةدحلو ةطقت يف ةفلتخلا تاهللا نم ةنمالسالا تئاوظلا

 مهملا مزعلا اذهف لامثلاو برغملا ىلا هجوتب كلذ دعب هنا ًايناثو ةيمالسالا |
 ىلا ةليوط ةدم مهممح اوفرص لب هقح اوعارب ملو هدعب ءاح نم هققحم مل

 !اتادلا ةنفحلا ةريثكا رومأب اتا ةيلعلاا ةليودلا نا. ركبت النحو رحلا دالن ظ
 00 دؤدلا ١ تعسوو ةدبدج كلام ةدع تحتف اهمناو .. اهتحراخو 4
0 

 مت 5 - 0 0م اا0ا0ااااااياااااااااذذذخذ ذخر || | | | 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا
 ذب
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 نوره دالوا نم هوجوللو مالسلا امهيلع نوره هبخا سولجو هسواحل هنيع
 يا ناوند ةلزنمب ناك يذلا ىجراخلا رطشلاو ماكحالا نورجيو هيف نوسنحم

 رومالا يف رظنلل ليئارسا ىن ءارركح نم قب نم هيف دعش ( هناحلاوبد إ
 فيرمشلا سدقلا ىموم انديس كلم ىتح لاآوتملا اذه ىلع لاخلا ٌرْمتَساَو

 نم لوا وهو ( ثرموك )ل نا نوخرؤملا هلت ام ىلعو .ىجمالا دعولا بسح
 عولط دنع مون لك دعق ناك« مدا ىن نمل ةنطلسلا ريرس ىلع سلج
 ةدلبلا جراخ ءاضف يف لكشلا ةرودم ةطصملاك ةعفترم ةرخص ىلع سمشلا

 ف يف ةرطسملا ةيلالا ماكحالا ىضتقم لدعلا رسنبو سانلا يواعد عمسو

 ةداجس ىلع سلجيو دسالا دج نم جاتلاك ءاطغ هسار ىلع ناكو مدا اندبس

 يدبالا يفوتكم هتمدخ يف فقن مدخلا تناكو اصع هديبو رمللا دج نم
 كلملا هدعب ءاحو . هيدي نيب ماكححالا نوذفنو رمنلا دواج نم مهسابلو

 ةرخاف ةندزب هلبزو ًاربرس ةروكذملا ةرخصلا نم الدب ذخلاو ( كنشوه
 سها واب ةللكم تناك اهناف ةرساكألا كولملا ةرسسا اماو . ةزظم هقوف ماقاو

 خحراوتلا ٍِق رطسم وه م فحتتلا عاوناو

 هتباحص عيمج عم سلجم ناكمالسلاوةاللصلا هياعنيلسرملا ديس ةرمضضح ثعب املو

 ركبونا انديس اذكهو ١ ةمالا ملاصم يف رظنلل فيرمشلا هدجسم يف ماركلا
 اذخملا امهنع هللا ىضر ناثع انديسو رمع انديسو “ هدعب نم هنع هللا ىخر

 ةرئاد هسفنا دخلا ةيواعم اذكو صوصخم تب ىف ناوددلا بيترت ىلع اساجي

 مادو ماكحالا يرجو تختلا لثم ىمركح ىلع اهف سلجم ناك ةيصوصخ
 اذهىعارت ةساعلا ةلودلا تناكو . ةيومالا ةلودلا مايا رخال اذه ىلع لاخلا

 اهدنع باحيتحالاو ماشتحالا داز اهمايا طساوا يفو ةماث ةياعر نوناقلا

 ءارزولاو ةاضقلا ىضاقل ىماركتدنبعو ىولملا شرفلاب نيواودلا تشرفو

 روما ىرب ريزولا ناك ًايلاخ ةفيلخلا لحم تكرتو بتارملا باحصا رئاسو
 ف نكل هصخش قارا" كنَح ةسلاع ةرظنم نم هللا رظن ةفيلخلاو ناويدلا

 هخاصب نم مهن هترضضح ىلا نابعالاو ءارزولا عيبمج يتايو جرح ناك دانعالا

 ْ ةمالاوماشتحالا ىلا اليم رثكأ وهيذلا مصتعملاو ةفيلخلا دب لش نم مهنمو
 0 لدعلا راد ناويدلا ىمسو مظاعتلا يف داز دق ءافلخلا عيمج ندي

 حج

 هس -- سس ضسيبببببببيبحيبببيببببمبب بمب سس ل جيجي يح يب ببي سال ل ل
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 ا بورحلا يف هطاطسف ماما عضوبو لقس ناكف لس هيلا دعصي 0
 اهذم دوسا اراتس ناويدلا اهنم رظن ىتلا هترظنم ىلع لدسو لدعلا ربصق

 ه. نولكوملا ناك اهذم افاجس هفارطا يف قلعو ةمركلا ةعكلا ةوسك نم
 ةذفانلاناضق ءارو نم هصخش ىرب ناك ام اذه عمو سولاحلا مون يف هناوعفرإ

 شهدنا عصرملا هيسرك ىلع ةيمسرلا مايالاو دايعالا يف سلجم ناكو ةيبغذلا
 يديدحس وق رخالا بالا ىلعو هفض لسفيس نيميلا هيناح ىلعو راظنالا

 لايذ ةقلا ةرئاد ىلعو بحذلاب ةثكرزم ءادوس ةج سلي ناكو هرتو دش

 هفرط لش هتاقالل رضحب يذلا ناكف ضرالا ىلع ىلدم عرذا ةعس هلوط
 عامتجا ناكو مصتعملا لثم ةيورسكلا ةورثلا يف طرفا دحا دجو امو ىلدملا

 مهناف ءالكولاو ءارزولا اماو ةميدقلا تاداعلا نم كلملا رصق يف ناويدلا لها
 ا مل ةضوفملا رومالا ايف نورظن مهنيا رمس يفنواود مهل ناك ناو

 يف ةنيعم تاقوا يف ناويدلا حتتفل ناك هناف ةساطلسلا ةرضحلا نع. لاغشالا

 ةميظع رارسا هف ةنطلسلا ءالكوو ءارزولا عامجاو كلملا ةبارس

 ناكف . ةنع رف اهلك نيواودلا نم هادع امو يلصالا ناودلا وه اذه

 1 01 :؟ما يف نوسلجم ساحملا اذهيف ا تاكا وب ةنطلشلا ناغأ

 دانعلا 00 يف نورظنف ةفراعتملا هيمسرلا ةسلالاب نوناقلا يف مف ةنعملا 3و

 ناكولطانلا نولطمبو قحلا نوقحم اوناكو سانلا مومع نم عينشو خازم“ لع
 هماقم يفدحاو لك ناطلسلا ةمدخ هيف فّش دوعوملا موبلاب جغ موبلا كلذ

 مهبتارم يف سانلا مايقل نا ىنخم الو ةيناذلا هتيترمو هقاقحتسا بسح ىلع

 ترقلاث هح نموه زكا رم يف مهوبنو ةناطلسلا بنام مهتمدخو مهقاقحتسا بسح

 ةايلج ًامكحو ةيفنخ ارارتسا دعلاو

 يأرب عضو ام اهنمو ىبيبط ميدق وه ام اهنم موسرلاو نيناوقلا هذهو
 ءاضتقالا تسح ءامكحلاو ءاملعلا

 دقعتب ناكذ بررق دهعل بيترتلا اذه ىعارت تناكف ةيلعلا ةلودلا اما

 لكولاو يلاعلا هرقم نم مظعملا كلملا هعلاطي عوبسالا ىف نيترم ناويدلا

 لك يف دقعي ناك لكولا ناف كلذ عمو ىلا قحيو تاكاحا يرجع قلطملا
 ا رصحلا مث داعلا روما هيف ىرب ةيصوصخلا هتبارس يف ًاسلجم مو
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 ن1 ةرباقمو دايعالاو مسارملا مايا يف ًائبشف ايش حيردتلاب ينوبامهلا
 ثا« ىسوق ءاشاب )) ىمسملا ىقلطملا لكولا .تاوبد ىف تاكا ترس
 ملو ةفصنلاو لدعلا ىضتقمب .يواعدلا يف رظنسو ملاظلا نم مولظملا قح ْذْحْوِب

 نالا ىلا ايراج ,كللذ لو ١

 موحرملانا نم ىورب ام يناطلسلا ناوبدلا دئاوش ةقلعتملا تاياكحلا نمو 01

 ريكا هيوكريش ) نيدلا دسا نا هتلود لئاوا يف عمس ال ديهشلا نيدلا رون
 ءالوه ناو نايعالاو ءالكولاو ءاسصالا نم كالما ضعب بضتغا .هنارحا

 ساو « لدجلا راد ضينت ناد ءانيب نما امل سائلا كالماء, نوم
 ىرحتل نيتفمللاو ةعبرالا يهاذملا ةاضقل تالحو كلملل لحم اهف نيع نا

 اذه ىلع لدعأا راد ءانس ْق عرش هنأ ندلا دسأ غلبف ةيعرمشلا ماكحالا اف

 هتسايسو نيدلا رون لدع نا لاقو صالا اذه يف ربدس ذخاف .لاونملا

 ءانل ةحاح الف هيام رثاسعلاو ءارضالا عيمج و برغملاو قرمثملا ٍِق نافو رعم

 ءارصالا .هّتعاس نم عمش يلجال وه رادلا هذه ءانب نا بلاغلاو لدعلا راد

 لدعلا راد ءانيب رفا نيدلا رون نا محل لاقو هدب تحن اوناك نيذلا لامعلاو

 سانلا دحا اكش اذا هنا الئاق مهلع هبن مث انلجال رادلا هذه ءاس نا نطاو

 يلاهالا نم هتامصخ ءاضراب متي مهنم لك ذخاف ةلاحم ال مككتقا يناف ىنم وا. مكنم
 ءانب مت املو اعيمح اوحلطصا مث مهرودص يف ناك ام لاز ىتح مها نسحمو

 نحنا تان 0 ءارزولاو ءاملعلا رضحو اهف سلجم ندلا رون ناك يلدا

 ايف سولملا كرت ذئنيغ مهعابتاو ءارزولا نم ًاملظتم الوااقاش ا

 بولاق ناّسمطا ىلع اثعاب ناك اذهك ناويد دوجوف تام نا ىلا ةيلاخ تيفو

 رومالا بجتا نمل مهتيشخو مهفوخو لامعلا عدر ىلعو مهتحاروق الخلا
 اهف نولباش ةنسلا يف مايا ةدع نونئيعي ةيضاملالودلا نيطالسناكح دقو

 « ماع رب إ مايالا هذهل لاش ناكو مهاوحا مدل نوضرعبف ءافرسشلاو ءافعضلا

 اناقوا ةلود لك تنيع كلذ دعبو معناوملا ضعب روهظل .ةداعلا هذه تشر

 مولعم وه م6 صوصخم هحو ىلع تامصاخملا لصفو يواعدلا عامسال ةصوصخم

 مدس ضلك لم دعنلو . ىهّسا

 9 هدلو سلحو ثلاثلا دارم ناطلسلا يثوت ةبرجم 4« +..٠ ) هنس يفو



 640؟)

 1 فيظوت ةلودلا تغلا 5 ايسنغل ًابلاو ناك يذلا ثلاثلا ناخ

 . نمزلا كلذ ىر دادعتسالا ولم نم“ ةرهظ ا ارظن تازامالاو تابالولا

 ترهظو اسمنلا بورح يف رفلظلاو رصنلا شوبحلا ءارمال رست ملاملو

 ىلع ةلودلا ىحع نم رظنلا لها ضعب راشا فعءضلا راثا نيملسملا ىلع

 ةرضح دحمالا هدجم ءادتقا هسفند برحلا راد ىلا رفسلاب ثلاثلا دمحم ناطلسلا»

 يلا مورلا ةهج ىلا راسو كلذ ىلع هقفاوف ناهلس يزاغلا ناطلساا

 ًارفظ رفظ مث 6 ىركا حتاف١ بقلب رهتشاو ( ىرك) ةملق حتفف ركسعلا

 عم اقفتا اسمللا رصنقو انناملا روطا ريما نا كلذو لاتقلا نادبم يف ًامظع

 ايسال نيملسملا وحمو ءاضيبلا ةعيرششلا ماقم ضفخ ىلع ابروا لود رئاس

 هعسل الو هددع ىصخم ال ايناطع ع اودمل ةطيسلا هجو نع نيينائعلا

 ةعلق برق ىلا اولصو املو ةيلعلا ةلودلا مو ىلا ه اوفحزو ىراحصلا

 مث اورواشتو ءارمالا عمتجاف كانه ناك يذلا 1 نا تاح كا

 و ناساكلا كولا نا" ار نم مهمو للبوا "ترا مدع نا كاني

 :نيدلا دعس ماقف كالا ةسانو كح: ورفلا ةلباقل مدقتن ركسلا ناو

 رئاعش هيف اورهظا مالكب اوملكتو نايعالا ضعب عم 500 مم يدنا
 ةئوروملا ةعاجشلا هنم كرحو ةفيلخلا مزع ىوق ام اوركذو ةيمْحاو ةرغغلا

 ءادعالا لاتق ىلا ينونامحلا بكوملا عم فنحزف م اا نع

 تتشنتف ةينائعلا دونا ىلع ءادعالا بلغتف ةيلاوتم مايا ةتالث برحلا تلصتاو

 لطالسسف  نانطات ” كسما عض نإ ا ٍبهْس ودعلا ناكو مهلمش

 ناطلسلانوأ رجب نانعالا 3 يدنفا نيدلا دعس ناكف كلذ عمو ناطلسلا

 بطقلاك ه زكى ع يف رقتساو هتعزع تدتشاف تاشلاو ربصلا ىلع هنوعحشبو

 نم ةينلا نوبرضي اوذخلا مهنا الا ةناطلاو ةيشاملا نم ناكاف مدقلا تباث

 د اوك ىح :تالالا نم 0 هللا لصت امو تاطالاب ءادعالا ركاسع

 1 رحتف مزه دق ودعلا نا ةينائعلا دونللا نيب تئنيح عاشف ىرقهقلا مهعاحرا
 نب اشاب نانس كاذ ذا جرخو بناح لك نم هيلع ةركلآ اودرو 0 مهف

 ةمقاولا كلت يف مهنم لتقو اومزهماف ا معو هنمكم م نم هلاغح

 / افلا نيس ىلع ديزي ماكتلا دخلا
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 ١ ظ : :

 :  3ركاب نم رف نم ىلع اهناطو ةلودلا تددش كلذأأادعب 0

 يلوطانالا ةهح ٍِق اوعمتحاف فولا ةدع اوناكو مهتاور تا ةعقاولا

 ذئتقو نوبرقملاو ءانرقلا نكو 6 هلالج ٠ مساب مهسفنا اوبقلو اهوصعو
 ةصرف ةلودلل قبس ملف ةلصتم ايرتسوا برح تناكو ةملكلا ذوفن يف نوسفاتس

 تاراغلا اونشف ةيلالخحلا ةفئاط ترثكف يلوطانالا ةهج ىلا اهراظنا هجوتل

 دالللا كلن اونرخو

 تاصنمىلع نوسلدملاو نوئهادملا بصتنا ةذفان ٌؤسلا ءانرق ةلك تناك ثيحو

 ىلا تانامالا اودْؤت نا كرمأي هللا نا ١ ىلاعت هسمال اولثتع رف ةهاحولا

 ةوشرلا باوبا تحتفو . اهلها ريغ ىلا ةلودلا طاصم تدسوف 6 اهلها

 رانبدلاو مهردلاب ىرتشتو عاب بصاخلاو تايرومألا تحبصاو باكرالاو
 داسفلاو لالتعالا تاراما تزروو ةهج لك نم ةيلخ >ادلا رومالا تلتخاف

 كلم سابع هاشلا منتغا ةئيسلا لاوحالا هذه ءانثا يفو ةداعسلا راد يف ل

 61١١١ ةنس يلو . ةيناْئملا دودحلا زواحّس ذخاف ةصرفلا هذه ناربا

 دمحا ناطملسلا ةرضح هدلو سلجو ثلاثلا دمحم ناطلسلا ةرضح يفون ةير#

 مالصا يف ةليوط ةدم دهتجاو برغلاو قربثلا ىلا ركاسعلا لسراف كوالا

 مظعالاهريزو راسف ايرتسوا ةلود عم حلصلا دّقع مْ . رومالا نم دسف ام

 رهظو . ةيللاللا ةفئاط سمدق يلوطانالا ةهج ىلا اشاب دارم ىجححوق لقتسملا

 داسفلا قرع لسا اهنم دالبلا

 ةلالسلارخا وهو لوالا دمحا ناطاسلا يفوت ةيرغ ©« ١ ٠١١١ هنس يفو

 نملوا وهو ىفطصم ناطاسلا هوخا سلج مث .بسنلا اذه دومع نم ةلصتملا

 راعملا ناكل نكل: .نانع-ىنيب كولم ناوا نم ةنلطلسلا رشا ل ا
 نامزلالاح نم فولاملل ةفلاخم هلاوحا تناك ءاوزئالا رحح يف ىبرت نم هيلا

 ناطلسلا سلحاو عاخف مانا ةرسششعو رهشا .ةثالث ىوس ءاقبلا هل رست لف

 لذف ةئس. رع. ةعبرا هرمعو دما ناطلسلا دالؤوا ركآ يناثلا ناح نأ

 ظحلا وس نم هنا الا لاوحالا حالصا ين هدهج هنس رغص عم مهشلا اذه

 راحيفلا مرمو اهزوحم نعي لاغشالا تحرتشو داسفلا ركاشملا ىلع ًارط ناك

 0 علخو ةناتسالا ىن ةميظع ةروث ران تزاث نينس عبرا دعب و مهغ 4
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 ا سس سبب ب بيا سانيا

 نال مه مف هيناث لس يع ناطلسلا ةناكم سلجاو ًادنبت لتق "0

 هفلخو 5١99© ةنس يف 5ك علخف هم ولعملا هلاوحال ا رظن ةناطلسلا

 ًاماع ١٠١ هرمع ناكو دمحا ناطلسلل يناثلا ننالا وهو عبارلا داس ناطلسلا

 ةسملعلا قرطلا ماظن يف فءضلاو للخلا عقو لالتخالا اذه ءاننا يفو

 ةيساسالا ةلودلا نيناوق نكأو ميدقلا

 نمل ةجاتحم تراصو ةهج لك نم تلّتخا ةلودلا لاوحا نا لصاحلاو

 شغلاو لالتخالا :اذه لها نم دقعلاو لا ىلوَس نم ناك املو .اهحاصي

 منتغاف كاملا نم: رومالا حالصاو ةدسافلا 5 ةرئادلا هذه نم جورذلا ناك

 نع ةوالعو تاهملا ضعبو دادغب ىلع ىلوتساو ةصرفلا هذه سابع هاشلا

 دابقنالا ةقر عاخ 4« ةينيطنطسقلا ١ ةمصاعلا ىف ناك يذلا ركسعلا نا كلذ

 دوش 0 م

 مامز ةيوقلا هدس ذخاو هدشر عبارلا دارص ناطلسلا ةرضح غلب امل 3

 لك ةيقلاو ةوهقلا برش نع سانلا عنم راجفلا ةعامح رهقو صدو 0

 دات ىوعدب ليل ةناتسالا قاوسا يف ىشع كتم جرخم ناكف ٠

 دقف كلذ عمو هلو ءانثا راريثالا فلّسو ةوهقلاو ناخدلا برش 1

 صير .ءرملا » لبق 5 نتتلاو ةوهقلا برمشش ىلع صرحلا سانلا يف دادزا

 ظ «هنم عنم اه: ىلع

 ظ دارطتسا

 مصعب بهذو هك رحعاب موضعب لاَقف غبتلا ترسش ٍِق ءاملعلا فلتخا دق

 هيبراش لاوحا ىلا رظنلاب كلذ لصف رخآو هتحابا ىلا مهضعبو هتيهارك ىلا
 دلوبو مهضعب رضي غبتلا برشف ةفلتخ نانا ةحرما ا نوك ا وه“ كلذ نيسو

 1 ظ هلامعتساف هررض ققحم ام لكو مسلا عرجم ةلزتم هبرش نوكيف للعلا مين

 1 ىلع نينمدم اوناك نيذلا ضعب نا لن دقف مهل ءاودلا ةلزتمب ضعللل اعفان

 هنال ءاطخ ءالوش هلامعّسا مدعق ضاصآالا نم عاوناب اوسصا هوك تو هن رمش
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 5 ًابط هيف مهل ةمفنم الو ررض ال نيذلل هيرشش حاببو مهل ءاودلا ا
 ىلا .هيف اولصوو ىعيبطلا دحلا زواجن ىتم هنا ىلع مهقوذل هتقفاومل هنوطاعتس

 ىسلب انلا ىنغلا دسع خيشنلا قوتسا دقو مهيلع مرح هناف فارسسالا ةحرد

 برش يف اهفنص ىتلا هتلاسر يف اهنم لك ةلداو ةروكذملا ثاحنالا ليصفت

 دنعو ميدقلا دم | مدع هلامعتسا حبق عم هب هب ءاحلصلا ضعب لسا دقو غبتلا

 ناخدلا برش 0 ناكو انهاحءلصو دنق رمس  ءاملع نم لضاف ىامجا

 يف هحاقتساو هلامعتسا ناحهتساب هل تضرعو هل 5 بربس نع هتلأس

 تنك ةيمورلا رايدلا ىلا ىحع ةبادب يف هنا ىنباحاف رهلا ءارو ام تاهج .
 ذنم اهتفلا ىتلا رايدلا يف اهنم رثكا ةناتسالا يف ةيوطرلا تناك املو هحيقتسا
 ىلع راشاف اهجالع يناعا ةديدع ضاصاو ةديدش لزاون ىنتباصا اصلا

 ىحصل ديفمو. نمارمالا كلتا ليج وه اذاف هنبرتو كاسم 0
 هلامعتسا لع اروح كلذل ترصف

 ةينالا ةلمطا هخمراث يف ةمرككا ةكم ءافرسش نم يدنقا روكشلا دنع ركذ
 هان ناكو كانتلا بريش فلأب ضاق ةكم يف ناك. لاق ةفطالملا ليش لع
 بئانلا لاق ةححلا يذ نم نماثلا موبلا وف هسراش ضغسو ًامارح هارب
 تنسحتسادق يناف هللا ءاش نا كابنتلا نوكرتت ةفرع موي ادغ يديساي ىضاقلل

 نا وهو مكلا هجو ىلع تكسم باو هباحاف . ًاصاخم .ًاحصان اذهب مكهشت
 بيطلا نم عون كانتلا نا اذه هلو ىنعي هكرتاف مارحالا يف نالا لخدا
 لاَقؤ عوضوملا اذه ٍٍق ءالضفلا ضعب مظنو نم رحسملل لالحم سيل كلدو

 مرحي ادغ نماي هميدوت هب دصقاو كابنتلا نه برشا
 مرح هل ٍبيطلاف مرحا نمو سبط قوذلا لهال وهف

 هلا در نيدهتللا رصع دعب رهظ دق غتتلاو كاننتلا نا لصاخلاو

 6 غبتلا برش عبارلا دام ناطلسلا ةرضح عنف 0 ةعزانل اعوجرت

 راحفلا مادعال ةليسو هعنم ةححي البل هلوجم لعجو انلق
 اهسمدو ءابقشالا ةصع هيلا راثملا ناطلسلا ةرضح رهق لئاسولا هذهو

 | نتاتقا دعو ةموكحلا مامز ىلع ةيوقلا هدس ضق نا دعبو ًاريمدت
 ا دادغب عجرتساف قرمثلا ةهج ىلا ينوباوهلا ركسعلاب هجوت ءايقشالا 0



 كارلا
 1 م م م م ا :كيلرعرا

 2 ُ ا

 ١ هتوم دع اناث داع دق لالتخالا نا ىلع ىغْس 6 راثلا نيينارالا قيل

 ملاعلا راطقا يف اهادص نر ىتلا هتاحوتفو هراحمو هتايثو هترهش تهذو

 اناوخو  دافلا دم دولا انم* ىلإ ةشاث“ [وذاعف :ةاصعلا .ناهذا قم تو
 لافرا نم 2 نى هكسا كلا ىلا لاول حلا

 الو ناخ مهرا ناطلسلا هوخا م45١٠ هنس هنافو رثا ىلع سلجو

 ةنطلسلا نورت عروب قئافمم ناطلسلا همعل هراوطاو هلاوحا يف 000 ناك

 ىف داسفلاو نابصعلا رهظو لالتخالا لك اهلاوحا تلتخاف كاذو اذه دس

 ىلع نويقدنلا محهف تيركأ برح تحتف كلذ لالخ يفو يلوطانالا ةهج

 تدسووللدم ةريزح ىلع مهتفس تلوتساو سلكاور ىمسن تك ىلإ كب ءاول

 ريغ هركسع ناك الو ضيبالا رحبلا ىلا هيف رورملا عنتماف ةعلق قانج جيلخ
 هذهيف رظنم ناك ةجالا دسل ىنكي ام ةلودلا ةنبزخ يف نكي ملو هيلا داقنم
 نع تلوح دق ةلودلا تادراو يرام نال كلذو ةريخلا نيعب لاوحالا

 لالحتاودنلا لالتخال ًارظن داسفلا مد سانا قورع يف ىرسف ةنسزخلا باب

 هلكم سلا ةلتعم ةلودلا تسما ىتح ةيلخادلا تاماظنلا دقع
 ءانألا مف ترثكو قاسو مدق ىلع يلاهالا .ماق ١٠6ه ا ةنس يفو

 ناخ دمحم ناطلسلا هنا هناكم اوسلجاو مهربا ناطلسلا اوعلخف لاوقالاو

 اذ اندم لزلتخالا. رمحناو "رمعلا نم ةعباشلا 'ةنسلا يف ىص وهو عبارلا

 نينس نامت ةدم ةلودلا

 القتسم مظعا ًاردص يليرلب وكلا اشاب دم لعج © ٠.1 ةنس ةياهن يفو

 بحت نمو .٠ اهتمص ةلودلل تداعف اهارحم يف ةيركسملاو ةيلاملا روما ىرجاف
 رمعلا نم نيعستلا وحن ف ا ةرادصلا ليفي لو امنع ناك شا هسا

 ةدم يف ةلودلا مسج ابحاف يأرلا ديدس مزعلا يوق ناك هناف كلذ عمو
 ةضور ريهطتب انبح - ناكف هشاح ةوقو هريبادت نسحم كلذو ةريس

 نم مقتنيف ةيناطلسلا ركاسعلا يف ةنوا لوجو ةيدنجالا باشعالا نم ةموكحلا
 رحبلا جيلخ حتف يف ةرا' ىتسيو دودلا رئاسو لدرا لاج يف ءادعالا

 ايف ناك ىتا سلا نينسلا ةدم ىف ةلودلا روما حالصال ققوف ضِسالا
 مظعا د

 م



 كا
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 0 وهو ىمظعلا ةرادصلا دنسم اشاب لضاف هسا ىلوت هنافو ب

 ريدتلاو .يأرلا ةلاصا يف هل ًاقفاوم ناك هناف هدلاو سكع نسلا يف ًاريخص

 ترمتسا ىتلا هترادص ةدم يق ة هزل تافدخ ةلودلا ىداف هلامعا ٍق ًاقفوم ِ

 ةريزحك عالقو عاش ضعب ةسورحلا كلامملا ىلا مضو ةلس ةريشع سمح ظ

 ش تبركا

 نارزخلا ىلا ىعادت اه 'ملصا دق نيلي زبوكلا مادقلاو ةخبس هنا لسا ا
 تاهه نكلو ميدقلا اهقئور اهلا دوعي داك ىتح ةيلعلا ةلودلا لاوحا نم[

 بصانملا تدسوو ةهاحولا اولا ىضاملا لالتخالا  ءانثا اوناك لذارالا ناف

 رسبت يف سانلا قالخا تدسفو ةلودلا نكر كلذل لزازتف اهلها رع ل

 لوقا ٍدقَف كلذ ىلع ةدايزو' قباشلا يف هيلع تناك اف ىلإ اما ردا

 كيذا دهقي ةساشلا رومالا -ىق*”ةحاو لب ةنسحتسم نها ىلا ةماخا

 نم هئرما تح نك عيمح و اييلظفاع :ياقلا لكق ترآ تحبتف امل هنا

 رضحتساو سدور ةربزح حتف ال ناماس ناطلسلا نا عم نيقدنلا طاض

 دقو نيرضاحلل لاقف ةقفشلا هيلع هتذخا اهكاح مد ليلود هيليو إو هيلا .

 سما مث هراد نم خيشلا اذه لثم جارخا ىلع تفم مل قاما

 هوخو نسحا كلذ. ًارهظم مارتخالا .ديزمب دير ثيح ىلا ارح هلاسراب
 هقحاللا تالماعملاو هشاسلا تالماعملا نيب قرفلا ىلع لدي امم اذهو ةسايسلا

 تحن يبرت ناكف مظعا ًارذص اشاب ”يقاططم رق ىلون اضشانا نس

 ةلدم ةدم ىدظعلا ةرادضلل ةبايتلا يف لمعتساو. ”ليروكلا انا د راك
 ةلاضالاباهيرخا "ىلوت املف ةنتسلا ةيالتلا ءاززو رهاشم نس مر 03
 نينس عبس اهل هتبالو تلصتاو امترادا نسحح ماق

 اتيضيكتر داكو انايو راحو اشمتلا لك قرالا اراده رار

 ةيوسمللا قئاي ةعلق حتف وهو كلذ لق هيلع نيعس ناكام كرت هنا الا

 ءكرتواسملا ةمصاع راصح يف لحعتساف ةيمالسالا دودحلاو انايو نيب ةعقاولا

 حتفل لقتنا مث ةلاوا اهحتنب .ادتنا ولو "اف ءادعالاو ةروكذملا ةعلملا 01

 دجو انايو دودخ ىلا لصو املو هب ىلوا كلذ ناكل ةلباقلا ةنسلا يف انايو

 0 ا ددع ناكو ةيماليسالا ىضارالا نع دعب 0 5 ا

4 
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 مهممح ترتفو ءالغلاو عوجلا مهيب سفتناف راحدلا نم هدنع نأك ام 0

 ركسلا اومزهف هومحاهو هدهع اوضقن 4 هلإ) لها ناف كلذ ىلع ةدايزو |

 هف اوبستو هلتق هؤادعا لوو ةشحاف رئاسخ مهودكو يناطلسلا

 هنم [ويكمتن

 اى ناكل ةايللا يف ىتياول هنا نولوقت اونك تقولا كلذ وخرْؤمو
 اذا يزابلا نا نولوش اوناكف هؤادعا اماو هذه دعب ىتلا ةئسلا ف عقو ام

 ' هلت ليجعتلا ىغينيف هتسيرف ىلع ضقنس نا هل رسب الف هحانج ريك

 نميف اوركش مل مما اما كلذو ءالوه هباع ىضق اذهبو هريغل ةربع نوكيل 0
 || اورهاظتو اوفاخ مهلا وا روبغلا ريزولا اذه ناكم ىلوس نا عيطتسي |

 ةلودلا حاصم ىلع م ةضاخعأ مهعقانمو هسادلا مهضارغا نيمدقم ةحصنلاب ظ

 ا

 ناح هلق ناف ند هتلحععب الحا رزولا اذه نا ضرف يلعو ظ

 هناطخ نم مظعا ءاطخ بر الب

 تارطايف مزهنا روهشملا اسورت كلم كيرديرف 0 نم. ًادئاق نا يح
 | دق داقلا نا مه لاق لب_ كلملا ميج ) هلزع تللطو ةناطنلا تماقف ا ظ

 ظ 00 اانز قرذتسا هريغ نحن .اذاف اهلغ هتسرامم ةرثكل ةعزهلا لوصا رمت ظ

 ) لاقايف كلملا باصا دقو اهلوصا مع ىتح ةدددع تارم مزهنسو رارفلا يف ٠

 ا ٍ ًاريخا زاف هساق نال ِْ

 هرفظيف ايوق لمالا ناكل اشاب ىفطصم هرث احن لع بأ ول ,اذكهو ؤ

 ملو نينس ةدع كلذ دعب اسمنلا عم برألا ترمتسا مث نوخرؤملا ىعدا اك ظ

 نكت مل ىتلا رارضالاو ةميزهلا الا اوأر اف اهلالخ يف رفظ مو. نوينائعلا رب ا

 00 ىلإ ةنسب لك يف لست تناكيتلا ركاسعلا ناف ريفا ل رح ا

 0007 25 ةدمللا كلت يفو تاثا يلع ةقاط اهل قب مف اهاوق تفعض دق ظ

 انااا اليس دج لو رادربلا اهماما تشب: ل كلذلو تمظتنا دق ابروا 0
 تفتلي ملو ديصلا يف هتاقوا فرص كاذ ذا عبارلا دم ناطلسلا ناكو ةميزملا |

 عسلاو ركسملا يف للخلا ىرسو ةماعلا راكفا هيلع تريغتف ةلودلا اصم ىلا

 جشم يلبا مورلا لعجم يللاعلا نامرفلا رودص رركت ام دنعو ماغطلل ناديملا

 ةب رقمىلع راص.املو نايصعلاب ًارهاجم ةناتسالل ركسعملا داع يتوبامحملا ركسعملل
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 0 ريرس نع هليزنتو دمحم ناطلسلا علخ يف ًايمومح ًاضرع عفر اهتم ٠

 الدب نيلخا و © + . 4:37 ةئس لئاوا. ف #ءوفلخو كلذذل ةلودلا لاتغر رافت
 يناثلا ناملس ناطلسلا هوخا هنم

 لايف مهمايخ نييهابسلا بئاتك تبرض ةناتسالا ىلا ركسعلا لخد املو
 ىمسملا للا يف اهويرض نوراشككالاو دمحا ناطسلا ناديت فورعملا

 نوفسو نولوبو نولزعي اوذخاو ماكحالا ةمزا ىلع اوضقف ( نادبم تاإل
 كلذ لكاش ام نورجمو ءارزولا نورداصيو نولتشو اوءاش نم نومرحنو

 مأنالا نم 'امون يلاعلا ”تايلا"ىلا لوخدلا“ ىلع ةأرطلا ينحت نك تا
 مهرهق دق هللا نا الا ًاديهش تاف مظعالا ردصلا اشاب شواسس ىلع اوضنقو

 م سس

 دحا تيب نوبهس ءايقشالا ضعب ناك بئاوثلا هذه لالخ يف هلا كلذو

 نلف د روكذلا فيرمشلا عفرف 6 ناتسازب ا) برق يف عقاولا ءافرمشلا

 قالا ىلف قحنسلا تالق م ناك نم ًالئاق يداس ذخاو ةواره سل

 قحتس نا 3 ا ونام عل يف يلاهالا مومح عمتجاف فيرمشلا

 قلخلا عمجم نا مع مث فيرشلا 0 قحنسلا وه رشا لخالا اش

 ناكف لاحلل فيرسشلا يوسلا قداسلا جرخا ذئنيخ ةلا ةريغب ناك امنا

 لالتخالا اذه ءانثا ىفو ءايقشالا ىلع ديدشلا لاكتلاو مظعلا لابولا كلذ يف

 دارغلب ىلا اولصو نوباسمنلاو هروملا ةلابا ىلع اولوتسا دق ةبقدنلا لها ناك

 يدر م مالسالا حتف )و « نيدو ) عالق ىلع كلذ دعب اولوتساو

 0 1 ًاقللق ضال ءايقشالا عمج اناعرلا دحا جرخو دا رايد ذو

 ةلودلا ءالكو عقوف اذه لن قر 0 © هوناموقل ) كلم هنا م جاتلا

 هناه نا هيف اوررق ةروشم سلح اودقعو ةريح يف رومألا هذه عوقو نم

 مهري ادنو مهراكفا ناب اوفرتعاو اهنم ًارمش اهتحيتن نوكتش ةئيسلا لاوحالا

 ريدم نم ءادلا اذه ةاوادمو للخلا اذه حالصال دب ال هناو ةميقس ةميقع

 ا
 ا

 ْ يوب قحنساا جورح فار طاللا 5 يف عاشو هردل اوعمتحاو هعادن

( 

 كان دل سمكا هجم نتحصصسستج د همست نعمل تدهس حم اد حبس ب هما طتمم

 رج تت تحس تا هلا ل( اع لا 11 ج١ نج اهو هت علا ال ا جا تا اا 20 هضا تس هش دهسا ست نا جلا ١ اللام هطول بح سحشل ونش ج00 فلو + يجو حتا مس حست دب د جدع عم سدا هيمو

 قطصم ىلع مهرايتخا عقوف رومالا عبمح هيلا 1 روسح ريزوو رويغ

 هلا ل كلذ يلع مهضعب ضرتعاف ةرادصلا متاح ملستف يلب ربوكل .--
 0 اا ناك ناو اذه مهضارتعاو برألا نمز يف رزولا لزع حلصي, الل 1

 022200 ا ع 0 ت2 22 2ئض22222222ئ2ئئ#2222222222222222د#©#-----كدك22- ل

 اتيت ب سب بي
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 ٠ 8 ريبدتلاو يأرلا لها الا ال جالع ال ةيرارظضالا لاوحالا هذه 0
 نسحنالءىث ىلع نوزدقي ال موك نع ًالضف سانا رصع لك يف دجوب هنا

 تلصحدق همخو جئاتن 2 ةعجافلا ثرا وكلا هذه نأ برر "لف لمح مهد

 رومأآلا هكا ىلع ةميقسلا ا 4 مقعلا راكفالا هده تاجا ىلوت كيعي

 0ك خل ملاظملاو مدبلا 26 لطبا ىح ةرادصلا مامز ىلع صق امو

 ارظن تادراولا دست لجال تامازتلالاو تانامالا رئاسو كرامكلا يف تندحا

 مساوم يف ءارزولا ابادهكح تاداعو موسر ضعب رسما دق
 له نالئاق هيلع اوضرتعا لق ىانلا نا آلا هيل دعلا لوصاب ثدشن و دايعالا

 عدبلاهذهلطبا نا دعب دوقلا نش ى. ريدتلا نم رزولا. انه, لع ام ىزت
 ةيلاملا ةغاضملا نم ةرادالا ذاقنال ةطساو تناكىتلا ةيمسرلا تادراولاو ةملاظلا

 ظ رومالا هذه لثم ءارجال متالم تقولا اذه لهو

 نع ةجان ةقيقْلا ةلودلا تادراو نا ةملسملا رومالا نم هنا ريغ

 لثمناف مهتورث ةدايزب الا ةلودلا داربا دادزب الف يبلاهالاو ةعبتلا ةورث حيحص

 ناو اهتعانصو اهتراجنو امعارز ليلشو همالا قيضا ةجوملا فيلاكت لا هذه

 ام بيس. اهنا الا ةطافلا ضعب ةلودلا ةنبزخ ديفت اهنا ءادّسا نظي ناك

 تادراو» قلت ةليلق ةدم يف رحضلاو رارضالا نم ةعششلاو كلملل هثروت

 هذه قئاقد هملعو هتنطف لامكب هيلا راثملا رزولا كردا املو اناصقن ةلودلا

 ةيلدعلا لوصا سساو ملاظملاو عدلا ىنلاف اهتدئاف ىهاوظب ٌأبعي مل ءايشالا
 تادراولا ةدابز نع الضفو ناك امم فاعضا ةسمح كلذ نم ةلودلا تدافتساف

 الآل رود نوريس اوناك دنلطا. مومع نا هلدع .ةرمث نم ناك ركذ ام لع

 هل سانلا عيمج ءاعد ناكو مهتلسلاو ممواقب هتويلطيو ب ا ا

 كلذ لالخ قف عطق امل هنا ريغ هرفظو هزوفل امظع اس هع مهاضرو

 كلذعمو قلخلا ةنسلا نم جنم مل نيقحتتسملا ريغ نم ةعامج تانيبعتو بتاور

 ةعرسلاهحو ىلع هيلخادلا 0 :ءا بتر نا دعبو لاوقالا كلم 5 / هناف

 ءادعالا نم راثلا ذخا ىلا زداب

 نم نيبقدنلاو « هل » واسغلا ةلود ةبراحع الغتشم 6 انْ هلا كلذو
 0 ريكآلا سرطس فورعملا ةيسورلا روطاربما سرطب ضقن ةديدع نينس

2 
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 كك تناك ىتلا ةيزحلا نم لصنتلا دصق ةبمالسالا دودحخلا ىلع مو

 رتثلا: دنج روكذملا ىلع هيلا راثملا نزولا قاسف مزقلا تاوكب ىلا مدقلا نم

 ةسينغ ةيب رخل هنامهمو هعفادم 0 ةعزه م ىس را ل مزهناف

 لاثتقل تاسرا تناك ىتلا, ركاشملا رفظا :مالسالا , رت انضرا مشباو نيينامعل
 ًادتباف انغلا ىلع ينوباهملا ركسملاب اشاب- قطصم ءزرق يزولا ناسو نقل
 دارغلب ةعلق ىلا ةلصتملا عاقبلاو عالقلا عيمحو سين ةعلق حتفو يوك ربهش نم

 ةطساوب نيدو ةعلق عاحرا كلذ ءانثأ هل ريسأو ةردنمس ةعلقو اهف اهب

 ىتلا ةيركسعلا ةقرفلا تاصحو هنوطلا يف هير ناك يذلا ينوامملا لوطسالا

 زوفلا اذه هلل دمأاو بلقناف رصنلاو رفظلا ىلع لدرإ فا رطلا ىلا ا ثعب

 ةديدع نينس نم ةفلاسلا_ رادكألا "نم ةيمالسالا ةلملا لع ءارط ناكح ام ن1
 ءافصو ةرش

 حاتن رظتنس هنرداب كاذ ذا اهقم يناثلا ناخناولس ناطلسلا ةرضح ناكو

 رادكآلا صصغ عرحتت داللا فارطا ىلا ةركفلا رظن لسريو بورآا هذه
 اىل هنا مث .ةديدع نينس ذنم ةيلعلا ةلودلا ىلع ًارط يتلا لمولا 7

 ةوطسلاريرس ىلع سلجو ةناتسالا ىلا عجر ةراسلا راخالا هذه هب تاصنا

 ركاشعلاب هيلا راشملا ريزولا داعتلاذ ىثا 0 ةدعوللا ديزع ةنطلسلاو

 هسأر قوف قفخم رفظلاو رطتا ثايارو ةلالا

 يف تاقوالا فرصي هيلا اموملا رزولا ذخاف ءاتشلا تقو كلذ فداصو ٠

 الا ناب ال ءارسثلاو عيبلا نا دقتعي ناك املو ةيلدعلاو ةيعرمشلا ماكحالا ءارجا

 ماّهالا نم هنكم ال هتقو ناكو ايما ند دل زوحم الو ىضرلاو لوقلاب

 ةلودلا روما نم .تايلكلابب هلاختشالا تاثرلا نم اهلكاش اهو راسا

 اذهلثمن وكي له بحملل ايف سانلا نعاطمل ًافده نوك نا كلذ باح

 ريعستك ءايشالا راغصىلا تفتاي مل هن 0 قلخلا هاوفا يف ةغضم ريطّلا رنزولا
 ةميسج رومال قفوو ةميظع تاحوتف رفظ دق هنا عم رضخلاو تالغلا

 كلذ سبلا طوقسلا ىلا ىعاس دق ءانب ديشي نا ةريسب ةدم يف هل ىنستو

 1 ًاثذا لاوقالا هتاه رعي مل هيلا راشملا ريزولا ناف لاح لك ىلعو ك5
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 اقل تاوراولا' "نبا (رتك هيلا" ةسرخلل 'انطإا' تادحلا ءانعنلا نع قف:
 رفاس عيبرلا لبقا امدنعو ةيلدعلا لوصالا بابساب هكسمو ةيمكحلا هريبادشب

 ”دعبو دارغلب ًادصاق ركاسملاب مادقملا رادرنسلا هجوتوهنردا ىلا ناطلسلا ةرتضح

 61١١١١ ةنس اهف هللا هافوت هنردا ىلا يتاثلا ناملس ناطلسلا ةرمضح لوصو

 اشاب ىطصمبصا كلذ ءانئايفو يناثلا ناخ دمحا ناطلسلا هوخا هناكم سلجو

 اديهش .تاف دارغلب ةحاس يف برحلا يف وهو ةصاصر. مظعالا ردصلا

 ءان رقلاوءالكولا نب سفانتلا لخدو ةردكم روما رهظت تذخا كلذدعبو

 | لاومالا ىلع ًاظفاح ناك يذلا رادرتفدلا ىناح ىدنقا دمحا نا كلذ نف

 شرعدق الصا ؛ةنغادملاو بتكلا قرع الا ناكو اهعمح ىلع اضرخ 'ةيزيمالا
 000 | ردا وكلا راقلابو  ةرغب كدنتشاتو ل عف قاب رقما ششي هن: :”رالك "ام: أ
 هئاشا يفمظعالا ردصلا اشاب ىلع ىجاح ىبس ةنسز زا يف ميلع كيتا ناعرلا

 . نم ةيناهاشلا ةرضحلا يف وهو لاقتسا هيعس ملف 16و اياك احس“ هتصنم يف

 دعاقتلا راتخاو ينوبامهلا مت ا سو م اموطخو ةرادصلا بصنم

 ينافلا ملاعلا اذه يناثلا ناخ دمحا ناطلسلا عدو 40٠.١ ) هنس يفو

 ناطلسلا نأ يناثلا ناخ ىنطصم ناطلسلا ةرضح ةنطلسلا ريرس ىلع سلخ

 يلا مورلا ىلإ يتونامهلا هكوع هجوسب نيتنس ةدم ماقاو عبارلا ناخ دم

 يفو ةلدج تاخوتق امهق حتفو نيت رفظف هسفنن اسغلا برح رشامو

 را عهبلا لسراف قازا ةعلق اورصاحو سورلا ءاح هسولح نم ىلوالا ةنسلا

 ةنس يا ةيناثلا هنسلا يف اوداع 0 م مهمزهو لاهفلا يق مهعقواف ناخ

 مالسالا ركسع سكت ةنس ناو و ةروكذملا ةعلقلا ىلع اولوتساو ةيَزل #0١849
 ناب يمت ينلا دقألاو قافنلا راثآ نم كلذ ناكو اسغلا برح يف مزهو

 ركسعلا ناكراو ءارزولا
 ةلكاع نم هداز هحومع اشاب نيس ةرادصلا متاخ ىطعا كلذ ىلع ءانف

 ةحارال ًابلط حلصلا رابتخا ةنسللا ريبادتلا نم نودعي سانلا ناكو يلبربوك
 نك حالطلاو حلصلا تذزا اذا لئاقلا لوق. ذا هيلا راغملا ردصلا نا ريغ
 تناكح ةيضاملا ةنسلا يف انيلع تعقو ىتلا ةمزهلاو .حافكلاو برحلل ًادعتسم
 00 18 كلا نم اسمك لصحا اكل ”ارظنو انرانخ نم زكا الغلا قانيخ يآ

 1 ف ا



 يي لا ا 1

 / هيلا مهجب مف حلصلا يف اوبغر ةنس ةرصع ةسمخ بورألا لاقثا نم روتفلاو 1
 د دعب مث دارغلب ىحاون ىلا ينوبامهلا نكسعلاب راسو ذكتقو هيلا: راشملا ردصاا

 نم دنا بانامل ًارظنف حلصلا دقع يف كنملفو ارتلكتا ةلود تطسوت كلذ

 نم لاومالا دافنلو ةفلتخم تاهج عبرا ِق مهيلع بورما يلاوتل ٍبعتلا

 | بعتلا نم .ةلودلا هب ترغش .امو بارخلا نم دالبلا ىلع أرط امو ةسرخلا
 ىضرنوكسلاو ةحارلا ىلا ةحاتحم ةلودلا نا هيلا راشملا مظعالا ردصلا ىار

 ةنسح ةروصب هيا. ةريسإ ةدم فرط يف لاكلو ,تقولل ؟رحو - كسا
 ظ ِ ن

 | لد, تموضخ زدس افصوحلص لزا فطلب هكارادخ ركش
 ريخ حلص هك تخادنا هلغلغ رد هني نيزد لابقا ءىدان

 يبرعلاب هانعم
 ريط .سنالاو افصلل درغو حلص دقع ةموصخلا دعبىرج

 ريخ حلصلا حيصفلا هقطنمي ىدان دعسلا ريشب ايندلا يفو

 ىتا هترادص ةدم يف هللا هقفو دقو ةعبرالا لودلا عم حلصلا سا

 ةلودلا م ُِق ثو ةيمكملا هربا دس ةرادالا نسل نانس 0 ت رمتسا

 ةديدح ةايح

 : دعبو هيلا راشملا ةرهش ضرب مل مالسالا خيش يدنفا هللا ضيف نا ريغ

 ًارويغأ ريزو ناك هنوكلو هرطاخ ردك لكاشم يف هبقلي ذخاف هذوفنو هتبص

 ناودلا نا روضح ا نع عطشاو اضرم مقو رومالا هذه ل قطب 5

 هصنو يتونامه باطخ هءاخ ةرادصلا دنسم نم ةلاقتسالا ىلا. ًاريخا رطضاو

 هيلا كتدحا دق دعاقتلا كنلطلو كتم رورسف نإ

 : تدرقو كاذإ معد يور بوكلا اشاب دم ةسايس ريزولا اذه تمّتخ دقو

 ضيفل مان ليمو ىلك فاطعنا ناطلسلا ةرضحل ناك هنا كلذو ةلودلا ةرادا

 تاكرحوروما ءارحال ىدصتف ميلعتلا قحب ًاماق ىصوصخلا هّحعبش يدنفا هللا

 ةيترلا هسا. .ةبقرتك مالعالا ءاملعلا نعد ؛ىلت الو هتائلسنم نقدا 7 ١

 ذوفنلا رصحو ايلعلا بتارملا ىلإ هيلا بست نمو هدالوا رئاسو ةخيشملا

 ا لمحم ىلع قلخلا ربص دفنف هعابتاو هدالوا يو هيف ةلودلا نسوا
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 | ل اعاد انس كلذ ناكتف' ةمدخلا كرت ىلا" اشاب نيس ةرطضاو كادوحنإلا
 | اادإ ةمقاو كلدا رثا لع ثروهظخ هنع اهنانعاو ةلودلا ناكرا ثكأ ضارغا

 ْ ةبلعلا ةلودلا يف اهلثع عمسي مو دهاشي م ىتلا ةعجفملا ثداوملا نم تناكو
 | نا هسالو هل اوحصن هسحم نم ضعلا ناك دقو ١١61ه هنس كلذو

 ا لاقالا زم اهف امهعقوا ىتلا ةلفغلل كلذو التقي : اننيكتم نع الدع

 التم نادل لاسف ٠ امهتمعت يلو لعو امهلع ًالابو هجستتا هذه. تناكو

 ظ رابدالا طيرفت لاح وس نمو لاقالا طارفا ررض نم ًاعيمج
 نم يناثلا ىفطصم ناطلسلا ة 0 صلخم ةميظُلا ةنتفلا هذه رثا ىلعو

 ااا راب دما :نااعلسلا ةرضح .هوخا "نينلجو ةلزغلا راتخإو“ةتطلنلا .ةلئاغ

 دهتحا ةيدنحالا باشعالا نم ةلودلا ضاير رهط نا دعب و هنطلسلا ةصنم ىلع

 نم ًاريثك ةبلعلا ةلودلا بسكا نا دعبو اهنارمعو ةموكحلا ناينس ةيوقت يف
 جوساو ةيسورلا تاعوقو ترهظو تأدتسا ماظتنالاو ةوقلا

 ميرقلا يف قازا ةعلق ىلع مجم هيسورلا رصبق روهشملا ريكا سرطب ناكو
 ةديدعنيتس ذنم ةعقاولا بورخلا ةصرف منتغاف هانركذ أك ةعزه رمش مزهناو
 قازا ةعلق ىلع موححملا داعاف اسمللاو ناتسفو ةيقدنلاو ةيلعلا ةلودلا نيب

 اهرهشافي هلو ١ كرهنادلاو جوسا برح يف أضيا اهمنتغا مث اهاع ىلوتساو

 مالسالا لها نيب فورعملا جوسا كلم رشع يناثلا سولراق ناكو جوسا ىلع

 هماصخا ىنع بلغتف ةعاحشلاو ريبدتلاو ةمكبللا نم ةياَغ ىلع (« شابروعت )

 اذه نكلو كلم .تخن نع سرطب ليزنت يف عمط .نكي ناو ةريثك تارم
 | دود فارطا اق هرج ىلع تاث"لب فءض لقا كاذ نم هقحلب مل

 رفف دما جوسا كلم ناخب نا داكو يىلغلا لانف ةيلعلا ةلودإل ةرواح لا

 ةيلعلا ةلودلا ىو كولملاو نيطالسال نامالا فهكل ًائحتام ردن ىلا جوسا كلم

 ابهنم ةميظع ةعطق ايسور تمضو جوسا دالب يف لالتخالا ذئنبح رهظف

 اهكلامم ىلا قطلللا رحن لحاس يف ةعقاولا

 ةيناطلسلا دودحلا ضعب ىسورلا ركسعلا زواج برملا هذه ءانثا ىفو

 ةيلعلا ةلودلا رذنا كلذ لبق ( شابرومت ١ ناكو جوسا ركسع هبقعت لاح يف

 ةبلعلا ةلودلا تالعاف اهل رشلاو ررضلا نم ةيسورلا ةلودلا نم هعقوس 4
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 1 رادرسلاو مظعالا ردصلا ىج هطلبلا اشاب دمم ديقف اهلع ب 0

 ىّجاَس ةهج نم © ايباراسب ) ةلابا هركاسعب عطقو هنوطلا رهن ىلع ًارسج |

 ىضارايف هنوطلا لحاس ىلع اولزنف ثورب رهن كلذ لق اوعطق سورلا ناكو

 عهاذاحو رخنآلا بناحلا نم ًارئاس :رمتسا لب ميلا: رادرسلا تفتلي يف نادغبا

 روع لواحو يع ان 3 غلب ثا لأ 0 لب 3 ف نا ريغ نم

 روعلاهعن امت دنا نم ةقرف لسراف ركألا سرطب كلذ 0 هنم ثور ربغ

 ىلا : مهيجاب .ىملاف رم وبعلا نم ةينامعا نك اسعلا ' عمت إب 'هنم صان

 كعب + ناسايعلا ” قإ 6 دقتعاو مالا هؤاس قرغتسي ديدح رسجح هماقا

 وه نوكف م6موؤش بسر يف مايا ةعضب اوفرضي نا دب ال ربلا مهرورم |

 كلذو ضرغلا هماهس ت انحف ما ددعتسالا 2 ةمزاللا هص رفلا قيدئاددق ْ

 ةتماظقاو رنبلا تمهل لب 8 رسج ديدشت رظتنت مل ةيمالسالا رككسعلا نال

 ابيلع ىشم روسج ةثالث تدبش لبللا يفو رارفلا لع سورلا تهركاو

 ةعزه رمش مهومزهو سورلا اوبقعتف رحسلا دنع اهنم ىتب نمت ريكآلا مسقلا
 كل كا اء هينوبامهلا يعل 0 00 يفو م 0 مت

 قروولا 0 5 قيرطلا 2 ا 1 اهاوماطتف تانج |

 موحش لاب ءادعالا و اجاف كل بعتلا نم هحارلا اويلطي و رصعلا تَتَع هتغب

 كعب لاك هده عقوسإ ناك هنا ُثرَح كدمراو ري سرطب كاذ يأر اينلفأا

 3 نَخ ناكو 0 : ل هضراعف مون 0 ما ةتس 01 ةسمخ

 كلذ دعب تس دقو 0 0 0 ةياغ 8 وهو نامالا ىلط ىلع لاخلا

 سمتلا كلذلو . راحشالا روشق اولكا راصحلا اذه ءانثا يف سورلا ركسع

 امهم هلاطم عمل خضرب هنا هل العم مركآلا رادرسلا نم نامالاو حلصلا
 عيطتست ال ةقاش طورشإ هطبرو 0 رادرسسلا ثللذ ىلا هكاحاف تا

 هعلق در ناو 4« هل ) ةلود لاوحا ٍُق هلحادت مدع اهم اهوبق ىلع ام ةلود

 نوكي الناو عالقلا نم دودملا ىلع هديش ام اهطعي ناو ةيلعلا ةلودلا قازا

 ل هنالاف كولملا رئاس ماقم نع هلزانتب لش نآو ةناتسالا يف ريفس 4

 ا 0
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 0 هطلنلا رزولا روشنم ناو حلصلا دقعناو ةفينعلا طورشلا هذه لوبنق ىلا 0

 ا

0 

 001 ددع تحن ءرطلا رخآا يف رطسم روكذملا روشنملاو هتكلمي ىلا. راسو

 هلامعا يف ركفلا قبقد ءاهدو لمح بحاص هيلا راشملا رادرسلا ناكو

 دكا يتاسدلا نم ءارحا اع. ىمظعلا ةرادصلا دنسملا لان هنا تح .هتاكرخو

 هلزعو هنع ضيعا هلاح ةقيقح ىلع ناخ دمحا ناطلسلا ةريضح فقو امل 3

 ماقم هتيلوت ةحلصملا تضتقا جوساو ايسور ثداوح ًاريخا ترهظ امل هنا ريغ
 021 ريكلا لجرلا كلذ لع بلغتو لمعلا انف نسحاف ةيناث ةرم ةرادصلا

 هلكلو هرخا نع سورلا ركسع وح هناكما يف: ناكو ركآلا سرطب وهو
 اذه طورشب اواق نبذلا نيسوبألا ءادعالا رثا عشت ةمكحلا نم 0
 را ةدعاق ىلع ةنيبم ةعانق هب عنقو هل عقو يذلا رفظلاب ىضرف حاصلا

 ةافغلاىلا هسن نيخرؤملا ضعب نا كلذ نم ناكف ةؤرملا راعشو طايتحالاو

 "0 211 هلزع يب اوعسف هم نينما ريغ ةناتسالا يف .ةنطلسلا لاحر ناكو
 21 نع سورلا 000 قحع ناو ناكف هل تحينس دق ةصرفلا

 ةرضح نا الا حلصلاب لق كلنلف ةيسورلا نم ةوشر دخا هنا هيلع اوعداو

 لزع باوصلا نم ىرب ال هلا هلوَش ةاشولا مالك در ناخ دما ناطلسلا

 نا باوصلا نم لب تاوزغلا هذه لثم يف دجو يذلا ريزولا اذه لثم

 يف رمي ال ًاغلبم غلب ناك هقح يف ءارتفالا نكلو ه. فلطلتبو هيلا ندحي
 (ااط دأآلا ىلإ لصي نأ. لق هو هلزع نم ًارخلا !ونكمتفن لاخو“ رطاخ

 بكرا ىلوالا هترادص -نف ءارتفالا اذه نم ةمذلا ءىر' ناك ناو وهو

 نم ءازجلا ) مهوق رسم نالا هب. رهظف نيريثك ىلع سئاسدلا نم ًاريثكص

 رسل
 تالارطا اف اريثك ترسخ تناك ناو ةيلعلا ةلودلا :ناف لاح لك لعو

 ا ادا انيق العا" انركذ 15 ةنش ةرشع سو ًافنن :تارمتسا# لا
 ار ولع اهنساو الخ

 003 الا نول د .اوناكا ىمظحلا: ةرادصلا دتسم ءداعن ولو: نيذلانا م

 72 قاسو .ةلودلا كاوحا مظنق داماد اشاب ىلع ىلوت نا ىلا مهقيفوت مدعل ْ

 مهدرف نايصعلاب اورهاح اوناك مهنا كلذو دوسالا لبخلا ىف اياعرلا ىلع 4

 1 ا ا ا ا ل طل ا ل لل 1 ا شم ال 0
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 يتونامحلا ركسملاب هتاذب بهذ نيبقدتلا عم بورا لاصتال ًارظنو

 لتسقويلواناو سوو و هلي كن عالقلاو عاقبلا نم ًاريثك ميتفف مهعمقل

 نم رفاس اهدعب ىتلا ةنسلا عسر يفو مات ضل انماط ةناتسالا الإ عجرو

 ىتلا تاحوتفلا ًارظنؤ اهنا ةركب نع نيقدنلا ةلود وح دصق :لع هنااا :

 ةرداق ةيلعلا ةلودلا نا ايرتسوا ةلود راكفا ف ررقت ةنضاملا ةئسلا 2 تاصح

 لقنل اعساو اباب حتفي امن اذهو مهحيلخ ىلع ءاليتسالاو نييقدنيلا 0 3

 ىلع املا ءىحلا نع اهودع ىنغيو اهدالب ىلع موحهللو تامهملاو 1 كذا

 ترطخاف ةكلحلا يف ضرفلا اذه ىلع اسمنلا عقتف راوشمطو دارغلب قيرط

 اثرا تلد تبا اذأ امناب امردناو نيبقدنلا برح هيناحع ةيذعلا ةلودلا

 ترخ نع هتعزع ,نانع' فرصف' ًايعنص 'رادرسلا لك كاذ ناكف 01 1١
 ةلماعم لمافعي ينوامحلا كسلا ناكو هاسمتا ترح انصاف رايد 00

 قلخلا ؤس نم هيلع عبط ام ىلع ًايرخ رادرسلا لاقشا ريدم بناح نم ةئيسأ
 كفا مزمنا كلذلف رومالا يف مه تايث الو ةيور ال ءاسؤرلا ضعب ناكو

 ريبدتلاو لقعتلا نم ةياغ ىلع ناك هبلا راشملا ريزولا نا لاش قلاو >

 رومالا طبضو رو عما اصم ةيوستل هللا هقفو دقو ةعادشلاو لدعااو 7 |

 ءارزولا نم هاوس دحال بيصن اف نكي مل تاحوتش ةييلق ةدم يف رفظو

 ىلا تفتاي ال هنا هتداع نمو هدعاس, مل ردقلا نا ريغ ةمه مهنم ىلعا ناكو

 رومالا يرجح ناك لب ةهاحولا باتصا ةعافش لوق ىلا الو يسللا يوذ

 ةقبررطلا ةلاح حلصا ةماعلا عضو ءانثا يفو .قاقحتسالا بسح ىلع

 قرطلا ماظنو ةلّتُخ لبق نم تناك ةلودلا تاماظنو لوّصا نا كلذو ةيملعلا

 عفرف هلها ريغل ىطعي ءاضقلا بصنم ناكو لالتعالا ةلاح يف ًاضيا ةيملعلا
 « ىج اهو ةفيظو. نيسودملا نم لضفلاب ًازاتم نك نم ىلع مناو معلا لها ردق
 مهتحاصم نولضفن نمت ريثك ناك كلذلف ايادهلك ا قلعتس امو ةوشرلا عنمو

 هنع نيضار ريغ ةلودلا اصم ىلع ةياذلا

 تاحاوتفلا .لع لصحو . رفظلا (كان“ نم نا .نيخرولا نضسب قا
 ىلا
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 ١ زواب مياس لام اسلا وه ماظعلا نيطالاسلا نم ةريسلا ةدم 2 ةريثكلا 0 ١

 ناطلسلاةرمضح نم شعتر ملاعلا ناكاكو داماد اشاب ىلع وه ماخفلا ءارزولا
 "در ملف اما هبل راغملا زادزسسلا نم ن وفاخم ”سانلا ناك كلاذك هيلا راشملا

 تام دق ريزولا ناك ناو اولاقو نوريثك كلذ رسل ل زا درسا يللا كلا

 دنع ءادعالا نم مقئالسو نمالا كلدب انلن دق نحف مزه عسر

 ءابعاب مايقلا ىلع ىوق نمبف نير كتفم ريغ مهو اذه اولاق ٠ ةصرفلا حونس
 8 لل كوم قاد ف ةمولعملا رومالا نمو ءارزولا نم ةرازولا

 ةريسفلا لها ردق ذئننح فرع سانلا ىلع لسكا ىلوتسار ةلودلا ماظن

 مادقالاو

 نم قيفوت مدع ىلا رظناب و و دادرب ةلوذلا يف لشفلا ذخا 3

 اا 1١ 1انعلا ةورغو تاساا مدع ىلا و. ةيراد تسلا" نه .اسهنلا نوط نكت

 اف كالستخالاو داسفلا نم بؤرض ترهظو مادصلاو ب ىلا عقاوم يف

 ا مقانوملا "نم نيتك ددع املا دل. يف :قخذف تاركسفملا

 كمت ريغ نرملا تحصا تانثلا اق ند دزملا ٍّق ده وش ام ىلع ءانسو

 داماد هيلا لام حلاصلا داقعنا اسمنلا ةلوذ تبلط املو مظتنم ريغ دكه ك6

 نيشحن دعبو نالا ةطاصملا رجنلف لاقو ينونامحلا باكرلا ٍبئان اشاب مهرا

 اوناك مهنا اولاقو كلذ ركمللا ركتاف ءادعالا نم :راثلاب خان ركسعلا ماظن

 يلع ايف .عقاولا ريصقتلا لبي 3 0 00 ثاتنا 0 0

 قه ل 0 نيفااز ما ب ةللط كلل ذ د ٍِق مهحبتو 0 مهوش سانا اوجيوف

 نبا 0 ا نسحيتسا و فعضلا مف دقتعا حلصلا 2 مهبغرو مولبم ا ا

 م 0
 سمس ل سس مع سل

 ملا سوس دس سس وسال -

 ا ان قام قب مالهلا قبو هءأرت اشاب مهرا درفناو يأرلا اذه

 تذخاو ىلوالا ند ا ةعزه ارك مروا ةسن ان ةرص فركلا دنعاو

 غم حلصلا بلط يف اشاب مهربا ير لا دقحا انوع رف ري نم دا رغلب

 ا راوشمط ريغ ءادعالا دب يف نكي ل نيح ان قو اوناك مهن

 ارالض انعا 3 راص كلذ رثا ىلعو نييواسمللا ةزوح يف دارغاب 0

 غ0 ااا دا راب ا يم ااا لا

 1 طل دقذ ةاماو دارغلب كخا دعب هيفا ةدئاف يا نكلو حلصلا دقوف
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 ههركو ضوصخلا اذه يف اشاب ميهاربا لعف نيخرؤملا ضعب نسحتساو

 ةنوكح راهظال تناك امنا لسا يف اشاب مهاربا ةبغر نا اومحزو نورخا ظ

 ططشلا ىلع مهلمحو ةتادغا منا نع ىوق ام اذهو ةملكلا ذفان ناطلسلل ًاربص أ

 ليقو ةديدش ظورشو ةيلك ةب وعصب مة عصا داق موا يوك ىلع درلاو

 ليسا هحو ىلع هدقع مح 9 ةلاسسلاو ةوقلا مالع ودعلل اورهظا ول ها

 فداضب نا حلضصلا نللاطل دب الذ اذه لشم ىلا لاوحالا تغلب ىتمو

 دعت النكحاو اشاب مهاربا نم تعقو ةريغص ةوفه هذهو هدقع يف 1

 ول 6 ركسعلا عظنم + مث الا يفصل .رياف و ةلس ذم هل اند ٠ :ًاريك ءابخ
 يف ماقا 0 هزوصق ةرعم كلذ هنع عفرل هلعف همالك قباطو هيلع ممص

 كي بدت لاوخا حاصر مو اهرصعان القتسم ةئس |١؟ نم كا ةرادشلا

 فارسالا ىلا الا هراكفا فرصي ملو اهماظنو ةميدقلا ةلودلا لوصاب لخا

 رفكلا ليق نم برمللو ركسملا روما يف مالكلا دعي ناكق هفسلاو

 ىلع ةظفاحلا كرتو ةريطالا هعورفو ينّدملا فرتلا ىلا هتمه هجو هنا ةامجابو

 كلذ ملعب م ةيكللا ةرادالاو ةيركستلا تاماظنلاب قلعتب ام وهو مهالا الا
 ةينآلا تالاصفتلا نم

 فرخ قطنلا مزلي, هنا نيسردملا خعاشملاضعب ىعدا حلصلا اذه ءانثا يفو

 ناي عقو ةيملعلا ثحاملا باب نم اذه نا ثنحو ءانافلا جرخم نف ذاضلا

 مماشملا ضغب .ىننف عب لا ىلع فؤخلاب ىضق عازن ظافأا ةلهجو سانا ةماع

 داضلا يس لازو رخالا ضعبلا خوو ىوعدلا هذبم نيعدملا

 نم :تأو اناث »نم تطح ةقلاسلا ةبواخلا قا ةلعلا ةاودلا تل

 ىلوصا ركسغ مظنم مزاللا

 حلصلا ةدهاعم ىلع عقوو مظعا ل انشاب ميهاربا راصنا دعب هنأ عم

 دادخلا .ةازفلا فرس .قع.تيرضو طا ن را ادلع هناي قا

 نامثا تسحلو ساناا نع اعونمت برحخلا سا يف مالكلا راصو نابستلا بحح

 ءاسهصلا ةاظاعمو ةعالخلا ىغاودب الا رطاوخلا قلعتت ملو فويسلا هاوج

 1 لب كلل سلال 1
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 ب

 را ورلابرابخالا هذه تلصتا املو حايترالاوطسللا ىلاطل بعالم دنا ميلعت

3 
 !١ك

 كالا

 نيبستملاواشاب ميهاربا وفص ردك, برا سما نا تملعو اهبف رظنلاتنعماو

 ةلودلا فاك ذخاو ةناتسالا ىلا لاا ٍِق اهريفس ءاح رصعلا نابعا نم هبأا

 . مسحت الةيلودلا لكاشملا ناف ةتكسم ةبوجاب ٍبيِحا ناك ناو وهو ةفينع روماب

 صن ادهو ىدس بهذي هيلع ةيعطقلا نها ربلا داربا ناك كلذلو كفسلاب اللا

 يذلا لشفلا ببس ثور. برح ةنسحلصلا ىلع انهركأ اننا ريفسلا هلاق ام
 ك ولملا عيبج ناب نم ان. صححام بقل طقساو أانردق نم كلذ لطف اند لا

 ةاثاغلادده مقد لحالو هذقتن انناف حلصلا 35 هك 5 اداف كلذ ىلع ءاسو

 او ةنانسالا ىف نفس ةسورلا ةلودللزوكحي, نأ وهو هللط ام ىلإ بمخا

 ىوس هيلاطم عيج ىطعي هنا ةلمجابو كولملا رئاس بقلك اهكلم بقل نوكي
 اننخادت نالاقف « هل ١ دالب صا يف هتلودلخادتت ال نا وهو دحاو طرش

 دق رارحا# هل ) لها نال ةهيلعلا ةلودال اننتافاصمىلع ىننم دالءلا هذه سعا يف

 ناكلو ”هنوجرب ام اولان امل هنأشو هوكرت ولف « نارقلعن إ) ميكلم اومصاخ

 باحوكلذي لقتسيف اهرك وا اعوط دايقنالاو ةعاطلا زيح يف مها دب ميكلم

 نا دعب و 4 هل إدلب لخدن نحتق اهدودخل ارواج هن وكل ةيلعلا ةلودلا ىلع ررمشلا

 عنقتا/ ىتا ةيهاولا راذعإلا نم كلذ ريغ ىلا لاخلا يف جر اهروءا ماظن

 ةكرشلا لجالا كله يلا ةمولا زومالا . ثامعاو باخالاب ,ءونامحاف+ نايبصلا

 ركعتنال تح كلذ لك ةرفاو ءامد اهنأش نم تقرهاو سوفنلا نم ريثك اهلع
 0000 الا فل نأ : .اهمزان "تناك يلا ةبسورلا ةةلودو . ممافص ماكل

 عمو ( دهعلا ضقنن ١ ظفلب ًاعيح اهنلان دنا نم ًافولا اهلاطم نم بلط لك ىلع
 )01 ف كلذ دعو اراثلا دخالا و نكاسلا مظنت دصق ىلع دقع حلصلا ن 7

 انكم ةهافساا اس مودئابط تاعح ةدندح كاوعو ماوج مهلع ل

 ىفالملا روح يف اًشرغ مم دحاو لك حبصاق شيطلا جلاتن نم اهلكاش

 تادالا راونا تلحمضا دقف رك رملا ماظن كالتخا نع الخفو داللملاو

 ةيعيطااطب اورلا نأ سما سانا ني نع سمح 512 هعدقلا لوصالا تدسفو

 , ماخرلا عاوتاب ةلسطا تاعاقلا سانا دمش و اهماظن لتخا نيحوزلا نب ةيدولا

 52 فالس روهط اولعحو حم اصملا اودقواو راهزالاب اهفارطا اونسزو

 دج

3 
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 2 راط ع كسيايلالاو الاول يل
 : اهروهظ ىلع عطسنق راونالاو نانطاو تاعاقلا قرط يف لوحتت تناكف ال

 5 ومشلاي ا م( نافارح ) ٠ مسأ اهماعا قلطاف 0 ةياغ ىلع ةيناص لس رتو

 ناك ناغارجرصقب ىعد شاطكشب: راوجم اليمج ًارصق اشاب مهاربا ىن دقو

 كيب تيس يحس

 ىلع جرفتلا 'هلاحتاب رضحبف ناطلسلا اهلا وعدي ةلفاح ةبدأم ةنس لك هف بدأ
 ضعب و عيباسا ةدع لا د ىلع ميش ناكف ر اونالا ةلماكلا تحالاتسا كلا

 « تاي ولا رول انةربس 50 0 رضحيل ؛ ىم وق اهاذ قايناسلا ْ

 نايعالا ىلع مسق (هناخ دغاكلا) ليش ناك“ مايا ةتس وا ةشمح كانه ميقيف ١

 امترامت تدتما ىتح ةدددع قئادحو ري نيّئس وح اهف ديشف ءاهجولاو

 1 نايلغاج ) ربع ىرجاو 6« دابادعس ) ىعد رصق ىو ( جاغا قرق“) أ

 أمت ناك ناو اذهو راونالاب ناكملا كلذ نزو روصقلاو قئادبلا كلت نيب

 وهام قفاوبو بناحالاو ءارفنلا راظنا يف اهتكوشو ةلودلا نآش رهظي |
 دقو لوصالاب لخم هناف تاهزئلا نم هرورسل 0 نا ناطلسلل مزال ا

 ىَح ىضالملاو ةهافسلا نم هناخ دغاكلا وه يذلا لحلا اذه قى سانا 2 ْ

 دودخلا اوزواحم ]

 قنات هيا رمل قن نا نم ونوم دا عاوتا ةيلعلا ةباتسالا يف تريك دكر ْ

 تاهييشت ىلا اعاد كلذزاكف امههاش امو درولا ضايرو اهضايرتءسناو#نامعنلا

 راعساتعفتراو ءاشنالاو رعشلا يف ةبغرلا ةدايز ىلع ًاثعابو مهتالبختو ءارعشلا
 نوبغارلا ناكو «ةيعب ر١بهذ ةئامسمخح ب وب مساب اهنم فو رعملا عيب ىتحدل اللا لصب

 ردصومولعم رعس هإ عضوف كلذ مهءاسف هنمث ءالغل هءارسش نوعيطتسال هف

 فلا نم رثكأب بوبح مساب هنم فورعملا اوعبس.ال نا سانلا ىلع هينتلا
 دزو 5 ةناتسالا ةمكح يف لحسو :لمعلل ًاروتسد رعسلا اذه راصو

 زعراتلا نك

 هنا الا اقوذو ءافص“ راودالا نسحا نم ةناتسالا يف .رودلا اذه ناكو :

 لاوحالا تلقت حاولا هذهتااز نا دعبو السك سانلاو اللخ ةلودلاثروا

 فاسلاكئلوا رثا ىلع فلخلا نم كلذ دعب ءاح نم راصو نوؤشلا تريغتو

 قشعلا ركذ نه مهسوفن فتاث كوالا ||

 ١ مجمل ةرافس نم هعوحر دعب يدنفا ىرد دافا رودلا اذه ءانثا يفو ل



00 

 0 دجوب ناك ناو هناو ةئيس ناربا لاج نا اولاق مم القع ضعب 0

 | لاوحالا تف اذاو ًاذوفن مهل اوكرت ام ءاهفسلا ناف ةبردلاو ريبدتلايوذ نم
 صالا ناكف ةلاح ال نيتنس ةدم يف ةيوفصلا ةلودلا لوزت لاونلا اذه ىلع

 ىلعاولوتساو نويناغفالا مهيلغ ىتح ناتنس هولا ام ىلع رمي ملهئاف كلذك

 | تار ةيوقصلا ةلودلا هذه لالحمضا ربخ ةهيلعلا ةلودلاب لصتا املو ناهفصا

 مث اهتزوح يف امدق تناك ىتلا تالابالا ضعب ىلع يلوتست نا بسانملا نم
 ناذمهك تالايا ةدع ىلع تلوتسافاهريغ اهزتيس نا لبق مجعلا دل يف تلخد

 ةفرعم ةلودلا ءالكول نكي ل ثبحو ناتسجروكو .ناورشو ناورو هحنكو

 كلذ دعب ماق امدنعف ةروكذملا تالايالا ةظفاحل ةمزاللا ركحاسعلا بيردتس

 سورلاو ةيلعلا ةلودلا د يف تناك ىلا: كابالا ولا" . ةارانيا ناربا يف هاش ردان

 تاز1 1 لوتساو ىدسرعذلاو ركاسعلا نه لئيسلا اذه يف .قفنا إم بهذاو
 سانلا عيمج ردكلا معو اشاب مهارا مدقق بورحلا هذه يف ىلوطانالا ىلع

 كلذو ايسور ىلع ٍبرحلا نالعا ةيلعلا ةلودلا تررق كلذ ءانثا يفو

 ”00 0 ا سا دلت تارق امدنعو قاطب ال ام طورسلا نم .اتفلك اهنوكل

 0( 15 تامفت ةدهاملا كلم نا ىغ مهعمدتد قعو حلصلاىلا تدمنجو اهراكفا

 ايناوو تاطوت ةليشولا هذهعو دعب اهف كلذ رهظ 6 ةلودلاب ةرضملا زَوْمالا

 ىلع نيخرؤملا ضعب ضرتعا دقو : رزخلا رحب لحاوس ىلع اهدن عضو ىلا

 كاز لع [رمتسم تنث ول هبا .نيعاز سم هديع» ءاضرأ انتفإب مهاربا

 رظللاب حلصلا دقع ىف باصا هنا عم غفنلا رك كفابأو ةلودلا نأش عفترال

 ناكاام عقول حاصي مل ول هناف تقولا كلذ ىف ةلودلا لاوحا نم دعم امل

 اوال دش ولو ١10 هس برخ يف كلذ دعي ترج ىلا ةعزهلا يف .عقو
 اونسحا اوناكل ةحيض ةبوق ٍبواَش برحلاىلا اوراسو تاهافسلا كلت ةلودلا

 مظتنودعلاو ءاهفسلل ذوفنلاناكو ةمظعلا رحب يف نيّقرغ اوناك امل نكلو المع

 داو . نك هاطحو - طخ دكقو ترطا يف نك ااموق اهون: هدوتح
 نكلوباوسلاو قتلا نع ديعب تقولا كاذ يف حلصلا هلوبش اشاب مهاربا ىلع
 ةراديفعسوتااو ةهافسلا نم هيلع وه ام ىلع ضارتعالا ىلا دحا ىدصت ول

 ٍ هيلع هلا سل



 كفل

 ع ةوق ىضتقش كلذ نكلو هاش ردان داسف عفدب مايقلا نش ناكو 1
 مف تاذإلا رمخم ةناوشن ةعالخلاو وهللا رح يف ةسمغنم ةلودلا تناك امو

 ناهفصاىلع اولوتساو هانحضوا 6 نويناغفالا رهظ امدنعو .كلذ ان تاك

 اشايدمحا هنلط ةيوفصلا هكؤاملا -رخآ ناك يذلا يوفضلا نسخ هاشنلا' وملك

 هنلا+ هزولطوكتو هسنأو !١ ماك مهنا الا نييناغفالا نم نكي مف هيلا دادغب يلاو
 هاش نيسح نب بسامهط الا اهنم قبب مف ةيوفصلا ةلودلا تضرقنا هيلعو

 يفو .كانه نطلستف ناهفدا ىلع ءالبتسالا نيح نيوزق ةهح يف ناك يذلا

 يلع ردان همسا راشفا ةلبق نيد لجر ةركسع نم“ ريا كلذ اكل

 نيناغفالا ىلع بلغتو هن اجي اسمر هئيعق ًاًئرقف اش ةوقلاو م رهشاف

 اتلطمالكو نيعو امان ًاذوفن كلملا دنع كلذ لاق ناهفصا مهنم صلختساو '

 يفوممتزوح نسمع نأ ١, عاحرتسال نيناغفالا ىلا راسو # 5 داهمعا 5 تقلو

 اشاب يلع ناور كل رس عم هبرح يف بسامهط هاشلا مزهنا كلذ ءانثا

 1 يف دادغب يلاو اشاب دمحا عم هيرح يف مزهنا اك ميكا نا
 سللفتو هحنك قت نا ىلع هعم ةدهاعملا تدقعف حلصلا بلط ىلا رظضاف

 نادم هيك دب 2 رمتسيو ةملعلا ةلودلا ةزوح ُْق ناورشو ناورو

 هدقع يذلا مءاصلا ريخ هغلب امل ىلع ردان نا ىلع ريغال ناهاش ناماركو
 ذر قاكو ناكر فاتح هنا سلجلو هيلث و كلذل ل طعتما سا
 ناربا كلام تراصف ةكولملا ةعلخلا وه سبلو ًاضيا هعلخ مث ربشا ةينامث
 كناكض مال .ةروكذملا تالاثالا لع ةتفب ىكلوتساو هزضال ةرخس انع

 دودللا ىلع ةراغلا نثشي ذخاو دوقعملا حلصلا بيس الع ظفاحمت نم ةيلاخ

 1611و هطول نفرح وا و. ة زقتكا ىلا وقألا ةناتسالا» ىف كلا3: نك اكن 0
 ءود هيف او-دقو اشاب ميهاربا ىلع ةئرسلا لاوحالا هذه نيملاصلا نم ةعامح |[

 نا قح الو هق ةيلا اولعحو ءانشالا هذه اومسج مناف ةماعلا اماو هلاعفا ||

 ١ ريزولاىفمتتسلا اوقلطاف اهببس دوجو دنع رهظن قلخلا ف ةيفخ ةيجحس حدقلا ||

 ميلعتب ءانتعالا ةدش نم ءارزولا نم هفالسا هيلع ناكام كرت هنا اولاقو ْ

 لعجو ةعالاو وهللا ىلع ناطلسلا دوعو سعالملا ةاوهميف عقو هناو ا ْ

 نيقحيتسملل ىطعت تناك نا دع ىادتلا يدا ىف ةرازولا ةسرو ةلودلا ع



000 

 هيلعىلوتسا ناك ام هاش ردانل ىطعا هناو نيدهاحجلا نم اه مايقلل نيدعتسملا 2

 نم كلذ ريغ ىلا ءادعالا د يف نيملسملا كرتو مجعلا يف تايالولا نم

 ناب رعش اشاب ميهاربا نا مث ٠ ًارهجو ًارس ةيلاوتملا نعاطملاو تاديدنتلا

 0002 ودا نارال رادكبا ىف ةينونامحلا. .تاقدارسلا بريشف ةئيس لاخلا

 تاكا ناطلسلا ة هرم لا عيط ترآ نك مجعلا ةهج ىلا رفسلا عاذاو

 سوفت تامخاف طقف رفاس يذلا وه هنا لوش ةلوآو مجعلا كلا هسفنم

 يف ةنتفلا ران داسفلا اوفلا نمت ءابقشالا ضعب راثاو ددرتلا اذه نم سانلا

 رادكسا يف كاذ ذا يتونامحلا ركسعملا ناكو +١١ ةنس كلذو ةناتسالا
 نا الا اهروهظ لبق ةنتفلا صا هورذح اشاب مهاربا ىحم ضعب ناك

 مف قافنلاو ةنهادملا ىلع نيداتعم فرتلاو هاخلا 00 ىراكس اوناك هتعامج

 ضعب مدقت كاذكو مهقاوذا يف افلع سم ناك لب :نيحلا مالك اوتسحتتسي

 ةئس لاوحالا نا هل لاقو هرذحو كب ادختك ىلا ةمدخلا يف نيقداصلا

 هتحبصت لش هنا هنم ًانظ مومعلا زاكفانكستل ةمزاللا ريادتلا ذخا بج هناو

 وو 0 3 تاروصتلا هذه تقو اذه له لاقو كلذ هيلع 0

 ادار اذا مهنا هدد هده 2 ةلخادملا نع اوشاحنو هنع دئنيح سانلا

 نودبرت امو مكاش مه نولوش داسفلاب نورهاظَب قاوسالا يف ءايقشالا

 | باتعالل اوعنرو ثداوحْلا هذه عوقو لبق ةلودلا ناكرا نم ريثك عمتجاو

 3 راظناشاب ميهارإ هرزو لزعي مو ناطاسلا ميل تفتل مف اهرما ةيئاطلسلا

 اوماقاو حالصالا نم اوسشيو ةلخادملا نع اع اولزتعاف هدنع ةتناكم ولعل

 000 0001 اد تءاف سغلا نم ردقلاو ءاضقلا . هرهظي .ام نورطتنم

 اشاب مههاربا ىلع .نيقتاح سانلا ناك الو فيرسشلا قجنسلا جرخا مث داسفلا

 لتق ناخ دمحا١ ناطلسلا ةرمضح نا م فيرشلا قحاسلا لوح اوعمتج 1

 ةنطلسلانع ىلختو ءايقشالا ىلا مهءالشا مسو هل نيبستملا ضعبو اشاب مهاربا

 رخاب نا 3 رشلا كئاوغ تلاز هسولحمو لوالا دومم ناطلسلا اهالوتف

 وأ فوض نع نكي ل كفي رسفلا يوبللا قحنسلا لوح عامجالا نع سانلا

 ع ءافرسشلا دحا عفر امل مهاف الاو اشايا مهارإأل ةباكت نكي نابصع

 لصفلا يت هان ركذ لك نم هيلا اوعمتجحا يوشا قحنسلا هنا اونظو

 8 ا سميع ع سم حس ع سس حس < مسساء ا مع سم محسا



 يرق

 ١ قب اةكضنإل|

0 

 هيل انس تناك كس فكيطا اق عم تدقعنا ىتا ةدهاعملا نا لصاملاو

 ناطلسلا سولج دنع هنا ىلع ةناتسالا يف ثداوألا هتاه ثودح ىلا ةيعادو

 طارفالا نا ةنرخلا نؤمالا “نمو كاراطغالا لانو لالا تا
 اوزواحن ةشاسلا موسرلا مهصعتس او نذلا ءايقشالاف طب رفتلا ىلا وعد

 ىلا ةيلعلا ةلودلل ًايعاد كلذ 6 ةيضرص ريغ تاكرح اورهاظتو مهدودح

 تناك يذلا لومماتسا ىضخاق نأ ىَح ةليوط ةدم مهرا رضا 9 لاغتشالا'

 تقاوم مالعا ثدا ولا هذه دعب ردصا هنونجو هلهلل مدا ىلع هتيلوت

 صال اذهو ةناخ دغاكلايف تديش تناك ىلا ةيلاعلا روصقلاو ضايزرلا هاضتقع

 ءاقدصالاو ءادعالا نويبع يف ةريكلا هتلاذز رهظأ
 اهنغرو هين دملا قرط ُْق ريسلا هللا ةلودلا ليمرصعلا كاذ ٍِق رهظ دقو

 ةرع رخف لبق كنان ذألاب "تكسو سوؤرلا كك رت انآ د ملظنما ركع 0

 نا نم الدب اما كلذو هساسا ىلا رظنت نا ريغ نم نابنلا ةفرخز يف

 تعدخما انورا يف ةرسستنملا نوتفلاو ةعابصلا قاوسا جاور ىف 0 0
 ناكو ةقألا ةسدملا راونا. ةكرات فارسالا قرط يف تاسرتساو ءاهفسلل

 تافرصت نم اورفنف بلصتلاو بصعتلا ةياف ىلع كاذ ذا ةناتسالا لها

 ةديدخلا تاندحللا عيمح ىلا ءاردزالا نيعب نورظتس اوراصو.نيروفاملا راك

 ةيسالا َىَح

 ام ىلع اشاب مهاربا ةرادص مايا تحف دق ةيندملا .لبس نا لصاحخلاو

 نرروماملا راك .نا' الآ ةداعنللا راذ' ىف ةعابطلا ةكاتص تيسسات تكراا هيضتشا

 ةميظعلا ةنئتفلا ترهظف ةماعلا عابط منع ترفن ىتح ةهافسلا يف اوطرفا

 راثآ نم ةناتسالا يف قس ملو ىرج ام اهنم ىرجو ًاقاس اهانركذ ىتا
 لامعالا ةيواز ف ةده تحرط اهناف كلذ عمو ةعانطلا هعانص الا هس دملا

 سضحتلا نم رهط انت“ له ةرومالا ءدغ ىلإ رطشللا لع ا تشو

 ةةكدسا ابوزاو' نارا يفيورخلا نم الح ىكلاوت اموات نتا 00
 هناتسالا يف اهسيسات ةيفكو ةعاطلا نف عارتخا نمز ركذ يف نال أدبنلو ظ
 1! ه١ 1
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 « بطلا ةعانص يف

 مآ ىمسي ناب. ب ريدج هل لشم ال ليلج :نف ةعابطلا ةعانص نا بيرل

 تقلا نقو ٠ ةينتعلا تارا ل عفراو عفنا هنال ةيندملا

 ةعوتتملا نا نم :اهييامز# ف 00 ا ”شاسالا ف ءاينا لع ءازآلا

 ىف قردتست انك يذلا باتكلا ناف اكريماو ابودا لها يف ميظعلا مدقتلاو

 عيطتساال باتكلا عرسا نوك عم ةريثك ةقفن اليوط ا دل هيب

 ىلع هنم لبصحل انرص رهشا ةثالث نم لقا يف ةدحاو ةخسن هنم كيكيويا

 000 هو .االثع امو نيرمع ةيدم يف اطخلا .نم ةيلاخ ةلماك ةخيسن .فلا
 ابا كناك ىلا .ةعانصلا هذه ةطساوب لصح ةمفانلا مولملا راشتنا .نا تينا
 ةفردملا دئاوق رشنو قونفلا نم ريثك ىلع عالطالاو مولملا رامتنا يف ايوق |

 مزايام ناسو ةيناسنالا فراعملاو صئاصخلا راهظاو لجيلاو للملا عيمج نمي

 000 ارو نانإ نابنالا تلعج ىلا نيف ةلطابو ةيندملا هيل 0 0
 وه فراعملاو نونفلا يف نيمدقتم اوناك نيذلا نيمدقالا نبب اهراثتنا مدع |

 نكت مل نأك مهمولعو مهفرامم كرتو مهراثا ضارقنا يف ًابس ناك يذلا |
 00 اًئيِش |[
 في ان نم نيك ددع ملاعلا تاهج نم ةهج لك يف رستنا دقف نالا اما ا

 ْ وق لمالا حبصاو عبطلا ةطساوب كلذو نونفلا نم نف لك ىف تافيصمو ا

 || هذه عرتخا نميف نوخوؤملا فاتخا دقو هللا ءاش امم .ىلا فراعللا ءاقس |

 ْ هنس دم قف ايناملا يف تدجو اهنا تب مث لوالا اهدوخو ناكم يفو ةعاتصلا '

 تّشنا ةعيبطم كواو « داتشمراد سه ) ةيقودن رغ لامعا. نم ( سنايام أ

 غروبنت وك نا نظي هنا ريغ 6 تسوف ١ عم كارتشاب « غروشتوك) ةعبطم |
 نم قيرف لك ماقف © عروبسا رتس 9 ةنيدم يف لبق نم ةعانصلا هذه ثدحا

 ىكع نوقفتم مهلكو هدإب 2 ةعائصلا هذه عارتخا ىعد نيدإبلا نيذه ياها

 غروبتوك وه اهعرتخم نا
 ةنسل ةقفاوملا ةيحبسم ١ ؛..ةنس سانايام ةنندم يف غروشتوك داو دقو



 كلا

 نك ىلا راس ةيرجم م08 ةنس يفو ةريبش ةريتعم 0 نم ةيرحغ 0 ْ

 ةرجهلل 64. ةئس يفو ةيرجم م48 ةنس يلا اهلها ىلا بسنو غروبسارتس ١
 فركلا ضعب ىلع ةكحرش هريغو نزررود هردنا هل لاش لحجر عم ذقع

 ىعدل نزيرود جروج هوخا ماقو روكذملا هردنا تاف ةيفخلا عئانصلاو

 كح مع ةنس ةعفارملا دنعو ةروكذملا ةكرشلا يف لوخدلا قحو ثرالاب

 نا نظي ناك كلذلو ةكرشلا هجوب هيخا قوقح ذخاي نا ىمسر مالعاب هل
 عطقلا نكميف ةكرشلا هناه يف ةيفحخلا عئانصلا ةلج نم تناك عبطلا ةعانص
 ةرجولل 1. ةنس غروسارتس يف تدجو ةروك دملا ةعاتضصلانا هيه ةاحذ

 غروشتوك نا لاّشبو عبطلاب ءادتسالا ةيقك ىلع ًاحيرص لدب ام دجوب الو
 لعدمسا, دوحو مدع نا الا رجشلا نم ةعونصم فورحن لمعلا اذه أدّا

 نير ولا نيم ابنك افالتخا نيا يحس نك بتكل رهط ْ ٠
 دقعوم 410 ةئس سنايام ةسدم ىف هعبطم نا عروشتوك نا ققحم دقو ا

 وهو ايف عبط فيرشلا ليجتالا نا ةماعلا تاياور نمو تسوف عم ةكرش |
 مدعل هعباطو هتعطم تلهج دقو ًارطس نيعبراو نينثاب ( مهدنع ١) ىمسملا

 ةرحهللمهه ةنس اناك تسوفو غروشتوك نا ققحملا نمو هيلع ءىش ةباتك | ْ

 فورحب اهدحا عبطلا نم عاونا ةثالث اثدحا امهناو اع ا يف نكرشم ١

 بكست ةثلاثلاو م باشحلالا نم راغص فورح ةيناثلاو بشحلا يف ةروفحم ا

 ةداعلا بسح |

 ناكمنوكلو ةغابصلا ةعانص يف 00 سانايا يف دلو موقررملا تسوفو 21

 ةعنصلايفهتراهع هناعا هنا ليقو لاملاب روكذملا غروش وك ناءا ةورثلا .لهأ نم

 غروبنت وكر طضاف ةكرشلا خسف ىلا تدا ةعزانم امهنب تعقو م٠. ةنس يفو
 اهمفد ناك ىتلا مهاردلا ةلباقم ىف ةكرمشلا نم همسا تسوفل كرتي نا ىلا

 ءاشنا ىلعءاهجولا ضعس ناعتسا 2 ةيلام تناك هل هتناعا نا كلذ ىلع ءانف هل

 مام ةنس سنايام ةسسدم يف ىفوتو بتكلا ضعب اهيف عيطف ىرخا ةعبطم
 هانركذ يذلا هجولا ىلع ةعبطملا عيمج ىلع ىلوتسا نا دعف تسوف اماو

 ةيرجم م6 ةنس ىفو ةعابطلا ىف اعرسشف رفوش سورتب عم هتكرش دقع

 6 هينوسي ) ىمسملا دإلا اعبط ةيحيسم 4١هاب ةنس سوتسغا 2 ١4



 مرفوع دلو دقو 6 عبط اك كو ودو فرغلا رونزلا ىلع 0

 ١ غروشتوك اماؤ رم نول ناك عبطلا عرتخم لصانا ةياورلا هذهىلعف 1
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 ةباتكحلا ةعنصب لغتشاف داتشسم راد ىرقنم مياه سنرك ةيرق ىف موقرملا

 ةعبطم ىف لغتشاو سنايام ىلا ءاح مث ةيرجم م+ ةنس ىلا سيراب يف ماقاو

 ءاكذلا ةباغ ىلع ناك هنال هرهاصو تسوف هكراش مث تسوفو غروبتو ك

 مث اغمتلا ةّه ىلع فورحب عيطت تسوفو غروبت وك ةعبطم تناكو ةباردلاو

 ةعانص نقتثاو لق نم فرعي .نكب مل فورا بصل ًالاق رفوش عرتخا

 . مده 6 هضاصو راش اذص هعارتخا نم تسوف رورس دازف عبطلا

 م ةنس ةديدخلا فورملا اءذبع ا ةذطالا فة تعط" ىلا ةشكلا لؤاو

 ا ةنس فو ىسادناملق ة كط م58 هس قو يدارود خرؤملا كانكآ

 اههعيظل ةرم لوا هذهوأ ةحكراوم طتالاا 0 ةهرمشلا ةاروتلا تعط +9

 ناو عبطلا نفل عرتخلا وه غروشتوك نا أ ادج حض تاياورلا هذه نمف

 0دادكو ةعاملا ءهدهتادعنا نوخزؤلالاقو' اناقثا هذازو هلك دق رفوش

 ًايسنم همسا راص يذلا ادئالوه ةككممل ةعباتلا ملراه نم رتسوف نارول وه

 يذلا بنولوق فوتسإ رق مسا ىسن م تسوفو غروشت وك عارتخالا بسنو
 اال يللا ةزيغ لحل“ هفاتكا "نسناو ١ ةتحابشت“ يف اكرم“ قع نقتتكأ

 تاقوالا كلت يفكانه ىلا رفاس ناك

 3 ف لانلا ضعب يف لوح "ناك رؤكذملا رتسوف نارول نا لبق

 دهتحا كلذ دعبو راعشالا ضعب عبط و قورملا ضعب روص ردءشلا روثق

 افو رح عنطصا مث . اباتك هب اعبطو تباثلا ربا نم اعون اعرتخاف هرهص عم
 رهظاو ةلمع ىلحتساو ىوقا هيوكإ 0 م اهلعح مث صاصرلا نم

 هنأال ريس اذه ىلع تسوف فقوف عانصلا نع يفك مكب 3 عبطلا ةعانص

 امسو ٠ هناتك ىلع هل فاح نا رتسوف ههركاذ ةلمعلا ةلمح نه دّنتقو ناك

 نقلا تالا كسوف ذحأ هللا قفز "تادف قا رول هاتان نك

 نا ىلا ءاحنالا نم اهريغو مادرتسما فارطا يف لوح ةدم ىتبو اء رفو

 كرتشا مث بتكلا ن٠ ةدع ابف عبط م65 ةنسو سنايام ةنبدم يف هلحر طح

 م١٠ ةنس ةعاصلا هذه يف اولغتشاو رفوشو غرونضتوك عم
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 0 ءاهغارتخا يف ال: ةعانصلا هذه رقت, يف ةرووبلا ةيزكا اههلف تسود

 تيكلا 3 ع يذلا بل اقلاك عبطلل تدلل هعدقلا ةئمزالا 2 لمعتسا نك

 ةعاتس نا رغ اضن دما عئانصلا نم متاوخلا رفح ةعانص تناكو ههءاش أهو

 ةعوبسلا فول كا ع كلذ نم ءىث يف تسيل عبطلا

 نا نيعتب كلذإف وه عاونالا يا نم معي مل رتسوف نارول عارتخاو اهكقو
 غروبتوك ىلا عبطلا نف عارتخا بسسس

 توشا دح غلبت مل تاياور ويل عبطلا عفانم نباثا نا دعب 9 ظ

 ةعانصلا هذه عرتخا نه لوا مه سلدنالا برع وا نيينيصلا نا ديفت

 [دوجوف ناك ةفلتحم لاكشا ىلع 8 نم ةعونصم فورحن عبطلا نا 8

 نينانونلا نمز ُِق اقولأمو ة هنس ةبامسو فلا ذنم نابابلاو نيصلا ف ارا

 ُِق يلون راوح ٍق ىلا مونال وك ه راثا نيب دحو دقو نينامورلا ءامدقو

 ةعانص ناب لوقلا ىلع ضعلا ' لمح امنت اذهو ةعوظم ةوعد ركاذت الاتي
 مهدنع ةلوهج تناك ناو اماليصه ناو لئاوألا تع هنو تناك عبطلا

 تناكاهنا رهظي يذلاو ةمدق ةعانصلا هذه ناب مكححلا بجوب ام كلذ ناف

 ةراعوه يذلا نالا فورعملا عيطلا نف اما متاخاو بلاقلا ةعانص ليبق نم

 غروبتوك وه قيقا هعرتخمف اهككتتو فوركلا بيترت نع
 | اهق ةيراح تيفو سنايام يف ترهظ دق عبطلا ةعانص نا لصاحلو

 يف ذئمو» ةعقاولا بركلا سيبم هنا الا انلق م( مد0,,ةنس ىلا اهلك دا
 رشتنا مث ةدم اهلمع لطعتو عباطملا تلطعت اهلع ءاليتسالاو سنايام ةنيدم

 نادزلا نم.ينكا ىف لوعجساو تد

 انكي مو انين لا ردن عجد ةحقرولا هلش د

 تسوف رفاس مث بتكلا ضعب اعطو ةبوعصو ءانوب نيتتس رادقم الغتشاو

 ىرتفاف ةعوبطملا ةاروتلا خسن اهف عابو م١0 ةئس ىف سيراب ىلا موقرملا

 سن ىف ةعونصملا موسرلا ناو رحاس هنا اولاقو نيبصعتملا نم ةعامح هيلع

 نحسلا ىف هوقلاف ناسنالا مدد تمسر دقارمحالا/نوللاب 0 ةاروتلا

 هل ناك تقولا كلك ىف انيرفل 0 ناك يذلا 0 يداألا نسل ول, نأ ريغ ظ

 1 2 اهرس 1 2 دصقش سا نم هقلطاف ةعانصلا هدام مع مسسلا
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 , سثايام ىف لا ةعبطملا تشو ءايولا ةلعب نسر ص ىفولا نا تس اوف ثلد ١

 ا | ىتا ندكلا ناك واتم شا" ناكو ٠ ةليوط ةدم اهف لغتشاف رفوش هرهصل

 أ | دوجون روك ذملا خحراتلا ىف هتافو ىلع تلك 6 ) هنس حرا ل تعط

 | هتعطم ىف عبط ةمكحلا نف ىف باتك ىلع ًاشوقنم رفوش ناز هدلو مسا
 | ننايام ةعقو دعب داللا عيمج ىف ةروكذملا ةعاصلاترمشتلا مث ع 1. )ل ةنس
 أ 2 ايظع احاور اسنرف ىف ت>حارو .اسنرف 3 ايلاَسا ىف الوا تلمعتساو

 | مها هناف قاخلا ءىس ناك ناو هيلا راثملا رشع يداملا سيولو . ةليلق ةدم

 راك :صاخششا . ةثالث' سنابام" نم بق : اهحاتورو ' ةراوكذملا ةقانضلا رعت

 عنطلا ةعانص نا اواو الأ نكران ف 000 ضعي "نا 0 نتكلا غيط ىف

 اوضح ةيمومعلا عفانملأ هلل اوتفتلب ا ند ريع نم ةصوصخلا ا

 صاخشالا اومهناو نيصعتملا نم ةىمز مهنم عمتجاف امناغلا ىلع ل

 اوعسو رحسلاب عبطلا ةعانص جاورارشعيداخللا سيول مه ىتا نيذلا ةئالثلا

 مالعا تنمالزالا ند ردضف مهمداو ةعامصلا هذه اع ند ميعنم ُ

 هذه نم مهذقنا هيلا راثملا كلملا نا ريغ مهاوما طبضو " رداصم نمت

 مهلعجو ةطرولا

 || ةديدع تازايتما مهمدخ رئاسو نيريغلاو نيعاطلاىطعاو رمشع يناثلا سيول

 00000 ىلا اننرق تكلم لوألا ىوتا رف“ نمز ف ةعاضلا' هذه ترك دقو

 ا دازو مف ةاطعملا تازايتمالا ىلع قدصف اهاسحّتسا ىف 5 ننس ىلع

 || ةياكشل كلذو تلدبتو تازايتمالا هذه تريغت كلذ دعب مث رخا ءايشا اهلع

 كللذ ىف هب ىدتقاو تازاتما ةدع مهاطعاو هام كر

 ل واط بم سيرا ىف © نوسروص إل :نونفلا ناذ ةسزدم ةدئاسا

 ناتك لك ىلع فن شتفم © روساص ١ نيءتن نا ةيوناقلا لوصالا

 هعبط لق

 يف فرعت ملو اينابسا يف ةروكذملا ةعانصلا ترسعتنا 6 07+ ) ةنس يفو

 ةنس ةئاع كلذ دعب الا ايسور

 ةئس يف ةعونصملا فورحلا اهلا بلحج سانلا دحا ناف ةرتلككا يف اماو

 تقلعت كلذ دعبو اهنامعتسا نود اولاح اهماكحو اهطابض نا ريغ « م5

 8 ماقف ةرتلكنا لامعا نم « قيردراون ١ ةسدم يف ةعبطم ءاشنا يف ةمهلا 1
4 
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 0 تنمالرالاا)» ةمالا سلحل مهاوكش اومدقو اهيلاها نم ةفيخسلا لوقعلا 7

 ةريثك اهنال اهلامعتسا زوج ال هنا نيمعاز هيمومعلا ةدئافلا هذه عنم اويلط

 اهلمع رمثناو اهقاطن عستا كلذ لالخ يفو ماهف ريخ ال عفنلا ةليلق ررضاا

 نيسحن يف مهمتراهم تيوق كلذ دعب اونا نيذلاو ًاشيشف ًاًبيش قافآلا يف
 ىلا بتكل ًاصوصخ لامك ةحرد ةعانصلا هذه تغلبو اهتقرخزو فورملا
 فراغملاو مولعلا باحصا دنع تعقو اهناف ادنالوه يف ٠٠٠٠© ةنس تعط

 : ناسحتسالا عقوم
 لقعلا ةزق ىف مه نبذلا ةماعلل قفتي ام ًاريثك نا وه هب ريتعي امتو

 عفانم اهم نويلجم ًاروما اونأي نا ةيصخشلا مهعفانم نوفرعي ال نايبصلاك
 يفعقو اك م رضي كلذ نانوملعي ال مهوبراملالها نم, مهريغل ًاضارغاو
 ةدئاعلا ةعانصلا هذه عنمل يلاهالا اوكرح نيخاسنلا نم ًاريثك ناف ابروا
 تضق ةيهلالا ةدارالا نا ريغ هيف اوعسو كلذ ىىلا مهوباحاف ىىومعلا عفتلاب

 ترمشتناف اهروهظ عنم نم ًادحا نكمت مف روصعلا' كلت يف ملاعلا نارمعب

 مهتاكرح يف ريثات ضارغالا باحصال قس ملو مولعلاو فراعملا اهبسب
 كلاهللا نم“ ةداعسلا زاد يف ةعانصلا- هذه ىف: ةغزلا ترهظ اف لدار

 داهتحالاو ىهساانا نم الو.ةديدع نينسدعب الا دوجحولل زربت مل امتاريغةبقرمقلا |

 بابسالاو لئاسولاب ثبشتتلا نا 5 ضرف اهراشتناو فراعملاو مواعلا ليصحم يف

 تايآلا نم معلا لئاضف يف درو ام ليلدب بولطم اهراشتنا رادم اهيلع تلا
 «نوملعبال نيذلاو نوماعي نيذلا يوتسي له ١ ىلاعت لاق ةفيرمثلا ثيداحالاو.

 ريغ تقولا ناك امل هنا ريغ « دحللا ىلا دهملا نم معلا اوبيلطا » ثيدحلا يفو

 ةديكللا نوكيا عادي مف نييروالاب طالتخالا لصحب ملو كلذا دعاسم

 معلا اوللطا » ثيدحو « مهركم نم نما موق ناس فرع نم إل مهلوق يف !

 كلامملا ىلا فراعملاو مولعلا هذهلثم عاعش ءايض لصي. مل كلذلو «نيصلاب ولو
 اهراطقا عيمج يف اهوابض رشّتناو ابروا دالب اهترانتسا نا دعب الا ةبقرمشلا

 ةوحو ةدم فنا وهو ىأب اك ةداعتلا *راد قا ةعاضلا هده ل

 هعم ناك سراب يف ًاريفس « ىلج ركس ىىركب ) مساب فورعملا يدققا دم
 كلذ دعب . راصو ةرادصلا“ يوتكم ءاقلخ نم :ناك يذلا يدننا دعس هنا 4

١ 



05 

 7 ركاذت ةناتسالا ىلا داع املف كانه ةعابطلا عفانم دهاشف مظعا اك

 كلذ يف بغرب مهم لك ناكف نونفلاو فراعملا باحا ضِعب عم صوصخلا
 لفثملا ئمو ركنا اغا مهرباب فورعملا يرحلا يدنفا مهربا ذئتقو ناكو

 يف ًادوجوم مادقالاو ءاكذلاب ريهشلا نونفلا نم ريثك ىف ىهاملا تايضايرلا يف
 اذه ىهس )9 ةضفلا نم امهرد بتارب هيلا ةلودلا تنسحاو ةناتسالا

 هقرفتم مهربا مساب فرعف همدخ ىلع هل ةأفاكم ( يلاع هاكرد هقرفتم بتارلا
 راد يف عبطلا ةعانص راهظا يف هعم ثحيو هيلا اموملا يدنفا ديعس هءاق

 لعفلا ىلا ةوقلا نم ةعاصلا هذه جارخا ىلع عيطتسإ هناب هدافاف ةداعسلا

 تاذلا رهص اشاب ميهاربال هعفرو ًاريرقت بتكق لاملاب ةدعاسملا تلصح اذا
 بطلاو خراتلاو ةغلااو ةمكحلا بتك عبطب ةصخر هنم اسيتنم هب امال

 تناكو مالكلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا بتك ادع ام نونفلا رئاسو ةئيهلاو

 م نكلو ةعانصلا هذه لامعتساب ةداعسلا راد يف كلذ لبق ةركاذملا ترج

 يدنفا دنعس كا هشناحا ٍِق ةلودلا ءالكو ددرتف اهءارجا ىلع دحا 0

 رصعلا ءاملع ضعب كل ميهاربا مظعالا ردصلا هناعاو كلذ ىلع
 يف كلذو هضيرعلا كلت ىلع ةغبلب ظيراقت ةدع مالسالا خيش يدنفا هللادبعو

 هده ءارداب ماسالا خيش يدنا هلادع ف 9 «راردو) ةنس لالخ

 يدقا ديعس ىلا ًاباطخ بنرتشلا طخلاب ًاعقوم يلاعلا نامرفلا ريصف هعانصلا

 ثيدلاو ريسفتلا بتك ىوس بتكلا رئاس عبط يف ةصخرلاب يدنفا مههرباو
 ْ مالكلاو هقفلاو

 1 همزعو يدنفا مههاربا ةمه نود لوح رودحم نم قبس مل اذه ىلعو

 | امهعسو نارويغلا ع لذبف مزاللا لاملب ةناغالا يف يدنفا ديعس رصقب ملو

 | للاوق اح بسو ادج ةنسح تاوداو تالا ادجو ةعيطم اسساو نيئس ةدم

 فورحلل

 يدنفابحاص هداز يريبو قباسلا لون اتسا ىضاق يدنفا قحسا نيعو
 ةطلغ نم ها ناك يذلا ليال يدنفا دعساو تل نم لزع يذلا ا

 0 لا دكا حيحصتب نب ومأم الب مساق هيولوم خيش يدنفا ىسومو

 اللا ناك ىلا موزع اه زكا : ةغللا بنك نم عبط ١١4١ ) ةنس يفو /
1 ٍ 35 
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 0 ب 9 .و نءراح يف (يىلوقنتاو سوماقإل ةغللا تنك نم اهارتشم ىف ةدش 0

 رصعلا اذه ىف شرق ةئامعبرا ةلزاغ ىو ًاشرق نيثالثو ةسمخل' هنم ةذينن
 ظيراقتلاو ' يلاعلا نامرفلاو ةفيرمثلا ىوتفلا روض ىلع عالظالا دارا نمو

 نأ ايت امناف باتكلا كلذ مخاربلف روكذللا واوقتلا" لك مرارا
 سوماقلا حيحصت ءانثا راكلا ةفحت تانك عبط ًاضيا ةنسلا كلت يفو

 همحرث يذلا ناففالا مران عبط م 0 لع فق وح 1-لا كلذ

 يبرغلا دنهلا مرات عبط 61060 ةنس يقاو ٠ ىنيناللا : يدنفا مهر

 ةككس فو ليست ديدللاو مدقلا رضم مراتو هداك ىماظنل روع خراو

 ممالا“ ماظن تاثك مث هداز ىمظن ( افلخ نشلكإ بكل
 موو ىلج بتاكلل ىسافاهح تاتكو يدنفا مهرإل ةيسدط انغم .تاضويفو

 ىلا تدل ع حرانو لج اح دشار حران و امعن مرات خيراوتلا

 ي'روعش كنه رف اكو هنسوت تاوزغب

 قطب خ عبط و هيوسل رف ًافورح ىدنفا | مهرا رفح دقف كلذ نع ادعو

 01١8 7 ةنس يفوت 9 1 ةيوسن رفلاو ةنككرتلا نيتغللا رزخلاو داوسألا نبرحفتلا

 ىرخا و ةيناث ةلسع يلوقناو سوماق 0 ىضاقلا يدنفا مهرا هفاخو

 فورألا ةءادر عم وهسلاو طلغلا نم  ريثك ؟ نتكلا هذه عبط يف دجو هنا آلا

 مف ةبلك لغاشمب ةلوغشنم ةباعلا ةلودلا تناك انح يدنفا مهربا يفوت 3 ْ

 ةروكادملا ةعطملا تبق“ دحال هدعب نم لمعلا ف نذات نا تقو 5 ع

 اًرات اف عبطف هدروس م عروومإلا هنس* يف تحتف م ةدددم ةدم ةلظطعم

 ةيفاكتلا ب انرعاباتكو 'ركسعللا“ نمترت يف فاعلا لاوتساناتكاوا يارعو د

 ةحالملا نيناوق ةمعرتو © نابو ) لاشرملل برآلاو ماغلالا نف يف ناتلاسرو"

 مل بتكلا هذهو“ ليطاسالا ٍبيترت يف فراعمللا لوصاو 6 هكورتا ويسومللا
 6 هقرفتم مهربا ١ اهعبط ىتلا بتكلاك طلغلا نم ةيلاخ عبطت

 تدتشا“ ااهدنع ئذنفا ميحرلا دنع ةراظنم ةديدج فورح تبص مث

 يف ةديدح عب اطنم تسساف' ىمتلسلا رودلا مانا -ةعفانلا رومالا جاور يف: ةيغرلا

 نيعبراو ةسمخ نم وحن ةديفملا بتكلا نم. اهف' عيطو هناخ هريقو رادكسا
 / ,يف جيردتلاب ةروكذملا ةعانصلا تفلبو ىرخا ةديدج عباطم تئشناو ًاباتك 1

 2-0 و تس ل سس سس ا اا



 (44) ظ .

 نالا اهدهاشن ىتلا ةجردلا ىلا ا

 لمشت ال يدنا ديعسو يدنفا ميفربال ةحونمملا ةصخرلا نا ىنخم الو

 ىلا ةضرمشلا ىوتفلا ىضتقم وه م مالكلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا عبط

 باحصا ضارتعا نم 1 كلذو ها اذ را بسح ىلع تردص

 لوصا .ءاملع ري ملو ةيعرمش بتك اهب عبطت مل ةليوط ةدم تضف بصعتاا
 اييلستل لحب لاا  هقا ناك ناو ةيعرسشلا . يتكلا عبطب سابا نم هنن

 مناف 6 اهدصاقمب رومالا ) ىو مهدنع ةملعلا 0 ىلع ًادانتسا كلذو

 0 نا ميركل نارقلا .ديلجم اوزاحا ةيضّقلا هذه ىلع ءان

 ضرلا لثم عبطلا نم 1 مظعتلاب لخن ًاروما ديلحتلا يف نا عم اهعايضو

 ا اهنطاوعوت 0 د ا ا تو اللا ليلا قرا

 - لل نالا عجرنلو نونفلا باحا عيمج كلذ نم دافتساف ةيلطلا عفاانمل

 مادقالاو ةريغلا بحاص لوالا ناخ دوم ناطلسلا ةريضح رصع شو

 ركاسملا قاس هناف ةميسج عئاقو ترجو ةميظع تاحوتف تحتف ميظعلا نأشلاو
 000 6 ةدنع ام ىلع لدن ةريك' لامعا, يتاو ترغلاو "قربعلا ىلا
 ةلفا راعو

 . اشاب ناّمع نلءف ايوحاو هو بورد ةدع هاش ردان براح هنا كلدو

 000 دس هب رفظو هاش ردا: بلغف .قرسملا ةهل اركسع رس جرعالا

 ىسماو كو هاش ردان رفف تاعاس ع 7 وحن ءوكرك ءارح ٍِق ةبراحملا

 ةديدع بورح نيينامعلاو هاش ردان نيب ترج مث ًابارخ ناربا دالب ك1

 هلحتتا يذلا س اا بهذملا :راكت ١ نع ءىثان ”كلذو لاحيس انيك

 دقع عبارلا دام ناطلسلا ةرضح رصع يف صالا رخآ يفو هاش ردان
 لوفالا يف هاش ردان محن كلذ دعب ذخاف نيشرفلا نيب دودخلا ىلع حلصلا

 نمزلا نم ليلق ضع و رخا دعب ادخار هتعاط نع ناربا تاناخ تجرخو

 ا هسا ىهذناو هووذ هلتق ىتح

 | دادغب ىلع ًالاو .ناك يذلا اشاب دمحا اهارجا ىتلا ةرورملا مدخلا اماو
 | خراوتلا فخ يف ةروطسم ىهف بورألا هذه ءانثا

 «د١اغ0) ةنس ٍِق هيلعلا ةلودلاو ايرتسوا نيب برملا تششا م

9 



615 

 ( 8 اهركصع نايف طرسوا سم ةشورلا ترس احا تقفنا ©
 اهب ىحيس هنأ خينوم لارنجلا نلعا دقو خينوم لارنجلا ةدايش ةيلعلا ةاودلا

 نادغب يلاها تلتو لوما لا ادع ىلا مورا و تاس ةمدقلا مورلا ةلود

 اومزهو نوملسملا لشفف لوشلاب مهدالب ىلا افوخد دنع سورلا واع

 ركاسعلا ةمواقم عطتست رف ماظنلا ةلتخع تناك ذئتقو ةيلعلا ةلودلا .ركاسع نال ١

 اماو .هنوطلا رهن عطش نا هراكفا يف روصت خينوم لارنْلا نا مث ةملعملا
 ةبالص نم دافتسا دقف مادقالاو ةريغلاب زوهشملا ناخ دوم ناطلسلا ةرضح

 م بلغتف اهباصعاو مهتم قورع يف للخلا رسب مل نيذلا نييناهعلا ةريغو

 سورلانيب اسنرف ةلود تطسوت كلذ ءانثا فو . دارغلب درتساو ايرتسوا ىلع

 ك١ ةنس ٍٍق امهم ةحلاصملا تدقعف ابسور ىلع تماق ىتلا جوسا ةلودو ظ

 راعلا نم ةيسورلا ةلود تصلختو ةيلعلا ةلودلا د يف دارغلب تشو ةيرجم

 ثور ةحلاصم يف اهقل يذلا .لذلاو

 تامدخم اشاب ضوع دممو هداز ميكح اشاب ىلع ماق بورما هذه يفو
 هذه ى ةملعملا رد ابعلا كاوق ت رهظ املو ميراوتلا تح ب نيزتت ةروربم

 نأ ريغ ايهعيلعتو ءركاسع بس .يف لوالا دوم ناملسلا ثا

 لب كلذ ىلا اهراكفا هجوت يف ةيلخادلا لكاشملا يف ذئمون تءقو ةيلعلا ةلودلا

 ةنسلالا نيب :ةرئاد ةلاسملا هذه تيب
 ناطلسلا ةرضح ةدم يف ةديدج ةايح تلان ةيلعلا ةلودلا نا لصاخلاو

 تاعوقولا ةدهع نم جرخو ةنس ؟ه كلم نمتسا يذلا لوألا كك

 تيك انح ترح عئاقولا كلت نا ع خجراوتلا يف رظنلا نعما نمو ةميسكلا

 اني نإ اهيعذد انا روفو ورد ل يف نوملسملا ناكو ةفيعض ةلودلا
 تناكل كلذك مالا نكي مل ولو اهتريغو ةيناطلسلا ةرضحلا ةمه ولع نع
 تحصا امدنع اهثوعمو اهنامح اودلط نبذلا ناكرذا لها تدعاس ةلودلا

 ريثك ىلع تلوتسا تناكلو اهل اح ال ىضوف هاشردان دعب ناربا كلام

 ناربا دالب نم '
 هوخا هناكم ساجو ةيرخغ 5١54© ) ةنس هيلا راشملا ناطلسلا ىفوت مث :

 روهشملا اشاب بغار راص « ٠١ ) ةنس يفو .ثأاثلا ناخ ناّنع ناطلسلا ةرضح
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 ! ىطصم ناطلسلا سلجو نامع ناطلسلا ىقوت ( 71 ) ةنس فو ٠ مظعا ا 8

 ] ةرادضلا يف اشاب بغار تبا ثلاثلا دمحا ناطلسلا نبا ثلاثلا ناخ

 ' فقوف قرشلاو ىلبا مورلا تاوزغ ىلا هسفس بهذ اشاب بغار ناكو

 ] سلا ىلع ظقاح ةلاوتس' كس عهوا هئرادص' 'ةقها يقاو“ لاوخالا قئاقطع ىلع
 ١ رانداقنا ىلآ هسفن تكرحم ىنطضم ناطلسلا ةرنضح نا ىتخ.برحلا بنتعاو

 طسإ ىلع ىوقا يناف مهئاردلا وه دوصقملا ناك اذا لاقو ًارارمت برخلا

 اشاب بغار هعجارف قخسور ىلا هنردا باب نم امهثرفا بهذلا نم نيطاس
 ١ راظلا قا ةباهلع اهنا 6 نواوا نازح رفنضغ ىف ةنلعلا مكتاود نا كاقو

 ةروسكم نالا الاخت نا ريغ ةميسملا تاعوقولا نم اهل قبس ال بناخالا
 ١ كيما مظقن اننا ىلوالاف كرولا ا اقر تارطا دنع ءايعألا ا ٍغ اذاف

 ١ حضن دق ردصلا اذه نا ركخذ امن لعف برخلا سا يف رظنس مث الوا
 يف مقو اه ريظن ع نا فرخ هالول ذا ةلودلل هتمدخ يف اذه همالكب
 روكذملا لاملا قاقنالا قفوت مل هناف' لاح لك ىلعو ١١8 ةنس ايسور برح

 ْ ركاسملا ميظنمت يف

 فلنا مجرات دعي ناورملا نمت نوزكدمتل اوراص ءالاقعلا نأ هداز يناش لاق

 فرع اءضا هللا محر ل هترادص مايا برحلا بنتجا اشاب بغار ناىتحُةئ امو

 | ىهتنا « هروط دعس لو هردق

 عماعم يف مهتاقوا اوفرص نذلا اتالقعو ةلودلا ءالكو نا لصاخلاو

 مهنال حلضلا ٍبناح ىلا نيحاح اوناك كلوالا دوم ناطلسلا مايا بورحلا

 بدبس نوارخلا حتف دنع لكحاشملا كارششا يف عقت تناك" ,ةاودلا نا اوقع

 دقوةدندم ةدم ركسعلا 0 و ميدقلا اهماظنو اهلوصاب ملا يذلا للا

 ميملضت ومهدتج مظنتس اوقر“ مهلاف ءادعالا اماو ن وكسلاوةخا رلا' :نماتلا ' فلا

 ديدجم ةلعلا ةلودلل رومالا مها نا ململا نمو ةرخلا نونفلا ةفرعم يف ||

 تناك اوال اعاضشا هتضما ىلع هب دحا ثيفسإ 5 هلا ريغ هين ركلتالا تايظنس ١

 امنعا يف يرحم ذنب رومالا

 . راشملاو“ ةيسورلا ةموكح قأ ةيناثلا هس رئاق ةئاون تناك تقولا كلذ 0

 ,١ سرطب ةجوز تناكامنا ةيسورلا باسنا نه ريتعملابسنلا يوذ نم نكت م
 2ك
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 ند سباسدلاو ةليجاب هتعلاخو هبلع تماقف ؛ ورتب ىلدإ) ديفح ثلاثلا6 ؟

 ىلع صالا اذه بعصفق امن هردغ نم ًارذح هتلتق مث هضوع ةروطأ ربما
 ءارجا ىلع تمزعو ةعيساسا عئاقولا مشح اهحلاق 2 نا تداراف  نيبسورلا -

 كاامملاو هل ) دالبل ضرعتلا وهو هرج ملو هيلع ًامزاع ( ورتب يلد ف ناك ام

 كلذناكف اهروما يف تلخادت مث الوا ناتسهل يف اهدنج تلخداف ةيناطلسلا

 ىُمَتَس ناكو ةيلعلاةلودلاب ا ةينونامحلا ةدهاعملا هيلع تدقعنا امل ًافلاخ

 اهركسع مب لفن ىلا ةحاتحم ةفيعض" ديمون تك اك كلذ عنم

 اهض رع اع 10 ىلع نايضقت ةيلودلا ةنزاوملاو ةسايسلا تناكو

 لب صالا اذه مكم ف كلذ عم و اهدح دنع فوقولا ىلع اهلمحو هنبرثاقل

 هلم رئاق نيبو اسن رف نب ناك دقو . ةيصوصخلا هعفانمىلا همائها ينم لك هحو

 اهب راح نم 8 0 مف ةميخو صالا اذه ةقاع نا تأ ُ تانعو روتف

 نا اهملع عم قر ىلع ةناتسالا يف اهريفس هطساوب ةيلعلا ةلودلا تضخ

 ةصرف كلذب منعت نا تدارا اهنكلو اهران ماحتقا ىلع ىوقنال ةيلعلا ةلودلا |

 نادبم حتفف ىفوت دق اشاب بغار ناكو نمزلا نم 6 امسور اهف لغشنت

 مهو ةهاحولا يوذل ٍبرلا نونسحم اوناكف ةنهادملاو قلمتلا بابزال عساو |

 رئاخذلاو تامهملا نم اهل ىضَتِس ام نوكردب الو اهظفل ىوس اهتنمزوملعب ال

 ذا ناكو ايسور ىلع اهءالعا ىلع مزعلا دقعو باوبالا ىلع برخلا تسماف
 لاح ةييبشلا مايا يف كلذ لبق ناكو مظعا ًاردص اشاب دمحم مداز' ن2

 ةيسورلا تا لاوحا ةقيقح ىلع فقوو اهفارطاو يلي مورلا دالب ف

 لاقوبرحلا نالعايف عناف دالبلا كلت دودح لاوحا انايع ارو اهمال

 برحلا نالعاب عرسا اذاف ركاسعلاوتامهملاو رئاخذلا نم ةيلاخ انذودج نإ

 ءادعالا ىلا لصي نا لبق هيف ريخ ال ايف ينوبامملا ركسعلا عوقو نم نحل

 تاماكحمتسالا ءاس يف نمزلا نم,ةدم فرصن نا هذه ةلالاو انس ري لف

 ةنالا ةنسلا م نلعن مث 000 تامهم لامكأو دودْلا ىلع اهنيصختو

 اوناكو لامهالاو نيحلاب ا ةلودلا لاجر ضعب ةامرف هللا ءاشب نإ

 برحلا ىلا كلاثلا ناخ ىنطصم ناطلسلا ةرصح اوقوش مث هلع يف ًايس
 هو ةس يف كلذو ةيسورلا ىلع برألا ناعاف ةيتاذلا مهعفانم ىلا الصوت :

 1 2 يس ط1 ْ

 مب سسيسس ساب م يمي
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 5 مث .ةلودلا مسج يف اهظع احرج ,اوحتفو مهاغرو مهناما اه اولاق 3

 وه مف مظننم ريغ 0 0 رم

 ةردقتلا هنا كلذ لع ةدايزو' اهماطتنا "نيو (هركسع وقل” اهلباقم لع

 يف كاذ ذا ىنوءامحلا ركسعلا ناكحو ةيناهاشلا كلامملا يف الغلاو طحتقلا

 ترهظو مسج 00 21 لا 5 را 305 هن وعلا يع وعطف ةاهعو“ هن ردا

 ا رم مهف

 نم 0 اممنو سورلا كلام ىلع ةراغلا نش ناخ ياركحمرق ناو اذه

 اوقيضو يزوالا رب ًارام مامالا نم مالسالا- ركسغ نم مسق ءاحو اهئارو

 0 010 ارد داو نوع فارطا ىلا رادرسلا ركسع ءاحو سورلا ىللغ

 ف هشهدو لوه ثداوألا هذص نع اعف ميقا يف ه ءاكع ذخاف هلروط

 00000 افااكنت نأ ريغ نيد لالتحألا انس نوكت ثداكو جرسرظب
 تحاه ةنسلا. كل: يو هناكم مايقلا ىلع ردق رق ةكرملا ءىطب هفلخ ناكو

 تفلتاو ىتش ماسقا ىلا ةيمالسالا ركاسعلا تقرفف اهناوا لق تضافو ربنالا
 | راثا اوفتقاو ةيسورلا ركحاسل ةميظع ةّئاف كلذ يف ناكف .اهنامهم رثكأ

 رهن نايغط نا ابوزا روم ضعب لاق .هنوطلا ةهج ىلا ةيمالسالا ركاسعلا

 اشاب دمم ةافغ نا م ةككبتلا نم ةسرتاق ذَشا دق هتقو لق هناضيفو يزوا

 توئمبق ثور, ةعقو يف لالحمضالا يف عوقولا نم سورلا تذقنا جهطلاب |

 ةميظع ةدئاف سورلا دافتسا ناخ ياركميرق
 000 00 0 ةفالشالا" الملا كحمشا ةروكذللا ثاسالا هدهو

 صعب قرفلظلا ال لصحبو ةنَس لك يف كلذ دعب بترتت تناك ىتلا تازكسعملا
 اهرما ىمثالت دقف ةلمجابو ةعزملا الع ىلاوتنت مالا ةققاع يف تناك نابحالا

 هنوطلل ةلباقملا ةهللا يف عاقبلاو عالقلا نم اهتضق يف ناكام عيمج بهذو

 ضيالا رحبلا رازجم قلا قطلب رح نم ءاح يذلا سورلا لوطسا ناكو

 ةيلعلا ةلودلا دب نم ةيلكلاب مرقلا جرخ م٠ ةنس يفو . ةيلك رئاسخ

 ناكرا ةلماعم ءوس ابف ركحذ ( يردأ الإ ناونب ةلاسر ذئموتفلأو
 مولعه ريغ ةلاسرلا هذه بحاصو هتاكرحو يتولامحلا ركسعلا لاوحاو ةلودل

 0 ةقيقح ىلع فوقولا بابرا نم ناك هنا هتادافا نمرهظي يذلاو 1
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 نيئاقلا ةماعزلاو راهتتلا تاحصاو ةفولعلا يوذ نم يلا نا هتلاسريف 3

 داتا باقم اما نان رعا ىلع مهمادقا ناك مدقلا يف امصعو ةلؤدلا ةوق

 نم مهفوخ ىلغ وا مع 0 ةيناهاشلا تفطا وعلا ليصختل اماؤ مناد

 اللا ندلا ةبامح لييس يف و نودهاجم نذلا لاخرلا نم نالا قب م تسناكلقلا

 امنا ةيئاطلسلا كتر راسو هف ولعلاو تارامتلاو ةماغزلا نال كلذو لبلقلا

 ىلا عاذ كلذل قبن مف ةفلك الب ةيفوسفلاو ةعافشلاو مهاردلاب نالا لانت |
 ىهتنلا . ركسلا ماظن يف للخلا لخدف ندلا ةباع برحلا ىلا لاحرلا قوقت

 ةلاسرلا هذه يف ةروكذم اتاسور تالزو بورأعا هده لاوخا ليضفتو

 مث مراوتلا رئاس يفو راشعالا ةصالخ ةاهسملا يدنفا دمحا ىمسر ةلاسر قو |

 ةقلعأملا لئاسرلا ضعب يف هوركذ ام ىلع ةوالع تادافا ضعب تبار يفا أ

 انهليصفتلا هو ىلع اهركذا نا تدراق مجرق لاوحاب |

 كناكو ناشوق يف تاقوالا رثكآ نوميق: اوناك مترقلا تاناخن نا تف أ
 سبساوخزبت اف ىبش 6 تاهحلا كلت لاوحا ةقارمل ةتفتلم ريغ .ةيلعلا ةلودلا
 مهودعوو ا اءاسورو ميرقلا ءارصا بولاق يف دانس اوثنو ةصرفلا ضورلا

 هلام 35 ةيناهاشلا دونما داعبا نونمم رائاتلا راضف نونغرب 6 ةنرخلاب |

 1 ارذش مررقلا 2 ' د رع اا مهاربا رادحلاستا ىلا نورظنو |

 ان مزابال اولاقو ةيركسعلا تامهملا لقنل مهنم اهلط ىتلا تابرعلا ءاطغا هيلع |
 نينائعلا نع ةبفخ قافولا ىلع سورلا اودقاع راثاتلا ناكو ةيناّثع ركاشع

 هماتزها قع نومسي [وناك كب يتونامحلا ركتسملا داما نم قره اا |
 دونا نوكزيو نوكخملا' بادهاب_نوكست اوناك اه ًاريثكو ناكاستكا ١

 ركحرسملا تامهم تناكو اهددع ةلق ىلع اهدحو سورلا نراخم ةيناهاقلا

 لزتلا ءانماو رادرتفدلا ناك دقف كلذ عمو هنوؤشد مايقلل ةيفاك ريغ ينو.امحملا

 حصاو ٠ .لئاط ريغ ٍِق لاومالا اوعاضاف نوفرتسو نورذس «قازرالا يا |

 رته ال اشناب ميهاربا رادحلشلا ناك نيح ىلع ةئرس لاح يف ينونامهلا ركل ْ

 لشن مه ةنس روا ةعلق ىلع سورلا مب امل هنا ىتخ ةحعاصملا هنق'امع لظق |

 ىلا راثاتلا لاهساَو ميلغو سورلاب رفظو ةميظع ةقشم لمحو املا رافع
 حازالا تريقتلا امدتع ةينات يم سوزلا ىلا اولام مهنا مث ةيلعلا ةلودلا
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 1 عالقلا راسو ردنس ىلع سورلا ءاليتساو ينوبامحلا ركسعلا ما 0

 ٠ ياركنالبق وهو اهلا ميرقلا ناخ ءاح امل هلا ميرق حخرّوم ضعب لاقو

 | نع قوملاق ةفئاط لصف نم نكمتف لازنلاو برحلل اهف دعتسا يناثلا ناخ
 00 كلل دا 22 ناوق ةهح ىلا ا ريسل هبا روقو هيلا اهمضو اشور

 لاوحا ىلع اوفقو نبذلا لاحرلا لئاما تاقبقحت نم رهظ دقو م4 ةنس

 الوا ايسور اوعبتا ياغون راثات نا ينوباملا ركسعملا يف اوناك مايا مجرقلا

 مرقلا نا اح . ان ةروكدلا تجارالا كلت تردشنا اند كلذو
 هج ىلا راس مث اشاب ركسع رسلا لباقو يناثلا ناخ يارك نالق اهكاح
 اسورولا ا موزلو ياغون لاوحا مهل نيبو مترقلا نابعا عم يارس

 نإ ةفرو وه همتخ ريغ ضرع 0 صاو مهاوم او مهسوفنل م

 ءاسمالا عمج هلزع ربخ ءاح نمزلا نم نيح دعبو ا هومتخف م ايعا

 ناسحتساب هوناجاف : تواحا ما بهذا لهف ينولزع دق مهل لاقو نايعالاو

 نم سورلا نيبو انني دقع ام نواهجي ميرقلا لها رثكأ نا اولاقو هباهذ
 ةينامعلا دونا دعاستف نيقرف ممرقلا لها حبصا ديدجلاناخلا ءاح اذاف قافولا

 تمزه اذا نكحاو ملل اءوضوم ذئنيح نحن قينف ةبلفلا لانثو مهنم ًاقررف
 اا رقالا كرف ان رذعلا نوكي انتلخادم نود تبلغو ةينائلا دونلا
 ناخ ىاركملس هضوع نيعو اءم ارفاسو هلزعب روماملا اهم ىتا ىتلا ةنيفسلاوهيلا

 ركبعملا نا ريغ هفك ةحان ٍِق ءاتعلا لصف 00 سلا قرص دقو كلاثلا

 هءاهذلبقو مهاردلاو تامهملا ىلا رخآ دعب ًاموي هجانتحا داز دق يتوبامحلا

 كرادتل همتاخ ىتح هدب 0-1 امو هتارهوجم عيمج ر 1 نحر همك لأ

 راس كلذ دعبو اهلع ةظفاحلا لحال. روا ةعلق يف قم ىلا نتاسعلا» صا

 نفل كارم الط ناك دقو ةرثك تابوعصو ًاقاشم دكيو- هفيكأ لا

 « ٠١ إ ةنس يف ركحرصلل ةيفاكلا تامهملاو رئاخذلاو مهاردلا هناتسالا

 لكفا نه يشأ ةنالث ترم قاد ىلا ينونامللا لوطسالا دورو رخاتف.

 ةيفاك نكت مل يناثلا لوطسالا اهرضحا كا ةلفدلاو .تاكيلاو عيب رلا

 لاوحالاءىسو لالتخالا روهظ ىلع ا كلذ ناكف دنحلل مزاب ام 0

 / ًامويف م 1
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 "8 ركاسعلا اما رارفلا ىلا نكرا كلذ ناخلا ىأر املف اهلا مهولخداو سورلل 1

 عمو

 ١ لقنل شاف ةعلق كإ نك نم ةنيفس لاسراب رمآلا ردصأ هلا ار ١

 قيقدلاو ريعشلا اذهو م.رقلا ركسعم ىلا ةروكذملا ةعلقلا نم قيقدلاو ريعشلا

 1 اهلقننالاملاو بوو زا تسلا هسا رسول 01

 ناكيلوطانالا ىلع ًايلاو ذئتقو .ناك يذلا ركسع رسلا ناف كلذ عمو نيرهش
 ردلج يلاو ىلا اهئاطعاب ردص ناك سالا نال ةيقلا هذهل رثا ال هناب ًاملاع
 دقواتش اين هحب رف الع نشتفف جركلا دالب ةبراحل تقولا كلذيف ر وم
 انه نمو ةناتسالا ىلا هبلا راشملا ركسع رسلا ده ىلع ًارررحن كلذب لسرا
 اواوح مهناف رومالا يف نواهلا نم مالقالا اورومام هيلع ناك ام مع

 لبق ردلج يللاو ىلا اهولو- نا دعب مرقلا ىلا ال دوجو ال ىتلا بوبا

 وهو هصاوخ ضعب هب ثدحو ركسع رسلا كلذ ءاسف رثا اه رب ملو كلذ

 اشاب دم نا ؛نم ءةقلب امم هظيغ دادؤاو لاؤحألا هذه لد ءيلتم 2

 ركسع رس نوك نا بلاط هفك يلاوو يتابورو ةديدلا ىتعلق ظفاحم هزابا

 هنلاراقملا" ركشع 3 ردصاف امس نغاضتلا كلذل عقوف هل ادسح هنم الدب

 هتيرومام ءاغباب مه يف ةر وكذملا عالقلا ةظفاحىلاباهذلاب هزابا دمحم ىلا اسما

 تامهط ذو مهارد هع نسل هنأ ىعداو

 رككسصا ربل لإ اناخ يأةكليف 5 تثناتكد 2 تقولا كلذ يفو

 مهراثا ءافتقاب هيلا نعوبو روا ةعلق ىلا نييسورلا لوخدب هرب هيلا راشملا

 اندنع دجوب ال هنا اولاقو باهذلا نه ذئنبح ةيراشككالاو ركسعلا عتتماف

 نادهندلا قوق "لب مهوقب ابعي مل ركسع رسللا نأ ريغ ركسملا لقتل :) تابرع
 هيلا راعملا ناخلا م لباقو هاس ىمسملا دنا نم ًامدقو ةقلاطن كسلا

 روا ةعلق ًادصاق هفحح نم جرخ نكي ناو هنا مث كلذب هل بتك دقو
 وا ةنس ذنم تحبصصا برألا يف ةربشلا نا مهلوَم ناخلا اوعدخ ءاسسالا ناف

 سنك اندحو بهذت نا انب ا ناك اذاف نان امعلل نيتلس

 رف هتجاذسو هتلفغل ًارظن عادخلاو شفلا ناخلا ىلع لخدف ةرهشلا هذه

 كلت لاو دصق ىلع روا ةعلق ىلا تاهذلاب عرسا لب نيسامعلا مودق رظتسإ

 ةعلقلا حتف رخآلا مسقلاو هتاقالمل اهلها نم مسق جرخ اهلصو املف ةربشلا

 وهمس ص سس تت م سس سس سام ا ا سل
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 . ” سورلا دب يف ةملقلا تحصاو مهرزكا ديشتسا دقف روا ا

 ليش تتشتف اهل ةرواحلا عالقلا ع ىلع اوطلستف ميرقلل حاتفم ةباثع ىمو

 بهذف لامحلا هذه عم ميرقلا يف ءاقبلا ىلع ياركميلس وش مف يللاهالا
 ميرقلا يف اك اح سورلا ماقاو نفسلا ىدحا اكحار ةداعسلا راد ىلا

 7 ركينهاشناطلسداخا وه نيمف يلاهالا ضءب باخَتاب يناثلا ناخ ياركحاص

 ياغلاق بصنم يف

 نييسورلا ماما تاو ةعاحشو ةريغ هيلا راشملا كيرلا يطل دقو

 ريثك ددعب ياغلاق بصنم يف وه يذلا هللا اموملا ناطلس ياركتهاش ءاخ
 ناب م نييسورلا نيبو مهيب تدققع ىتلا ةدهايعملا نلعاو راثاتلا دنح نم

 اذإ ممامهمىلع ءالتتسالاوببلاب. مهرذناو هعوحو باح و ىوياملا ركمملل
 2 ا ثانوي رن اودجلو الع ينراوقلا ديطا بأ رف اوعجرب مل

 رادحلسلااشاب مهربا ركسع رسبا الا قبب مف حرلا هتدعاس امدنع هفك يلاو

 جريسرطب ىلا ذخاو رسسا مث ودعلا هجو يف تبثف هتناطب عم
 ياركتيهاشبهذو ةديدع طورش ىلع ةدهاعم نييسورلا عم راتاتلا ِدِقِعيو

 نم ًاصخش نوتس وا نوسمخ هبحصي جربسرطب ىلا هيخا لبق نم ًاضوفم
 تبتكف ٠ ميرقلا يف اهلع قافتالا لصحب مل داوم ضعب ةيوسنل راتاتلا ءاربك

 حلصلادقع اذا اهل نيدبات ميرقلا يلاها نوكي نا هيف اوطرتشا ًادنس ةيسورلا

 مينا نايعالا اماو ياركتهاش همتحف همتخ مهتفلكو ةيلعلا ةلودلا نيبو اهني

 هيف مهماتخا عضو اوضفرف هميخو صالا اذه ةقاع اودجوف رظنللا اونا

 : 000 رتل الاحد جربسرطب يف ٠ 1 2 ىاركيحات لعف ال ًافالخ

 نويل اودخاو .لايللاب اوقلو ًاقرف ميرقلا يلاها تنتشتتف لاخلا ةعقاو

 مخ تائيهجلا عبمج ىلع تلوتسا ذئَتقو تناك ةيسورلا ةلودلا نا الا ا

 تدقع ىتج بارطضالا نم لاخلا هذه ىلع صالا ىقو بوغرملاب اوزوفب

 لخدي ف ًاسأر مررقلا ىلا ياركيهاش ءاج كلذ لالخ يفو حلصلا ةدهاعم
 الا راطضا مث يا ركحاص هاخا لباق الو هارتعا يذلا فوخلا ةدشل اهلا

 ةروكذملا حلصلا ةدهاعم .تدقع نا ىلا اهيف ماقاف هوطلاب ةعلق يف ةماقالا
 3 عيمج ىلع اولوتساو نييسورلا دب يف ءميرقلا تاخد هجولا اذه ىلعو

 تعمل
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 8” ةيقرمشلا ةهملا ىلع ايسور تلوتسا املو خحراوتلا يف روطسم وه ع

 مداز نحل ةرادص مايا يف كلذو م ةنس رخاوا حلصلا تنلط هنوطلا ع

 حيلصلا اوأر مهنا ثيح كلذ ىلع ينواممهلا كسلا كرا قفاوف ةيناثثا

 صخ رملاب بتكو شركب ىف ةراخمو ةضوافم ساجي نيف رطلا نم ٍدقعف م

 ةلمح نمو ةداعسلا راد للا هتروص تالسراو دع يدنفا ىهاب قازرلا دنع

 ةيسورلاد ىف ةعلق كيو شركب ةعلق ءاّضو راتاتلا ةيرح هيف ةروك كلا داوملا

 تذختاف مهتراجم ةيرحو دوسالاو ضِسالا نيرحبلا يف اهراجت نفس ريسو
 اهلامآ ىصقا تناك اهئاف راثاتلا ةيرح امسالو حلصلل ًاساسا داوملا هتاه ةيسورلا
 نوريلق ةعلق مده يف ةلودلا تريخو لهاستلا ترهظا دصاقملا هذه لبنلو

 مرق يف مظعاإلا ناطلسلا مساب ةبطخلاو ةكسلا ب تّفاو اهئاشا وا

 عطقنت ال ىتح نامطو ةعلق ىكب نيب ةعقاولا ةدز طا ىف لق تزاحاو

 نم سف بلا ناسا نع تزواخو هكدا ميرقلا نم ةيلعلا ةلودلا قئالع
 6 ةيبرحةمارغ ١ برحلا ةقفن ةلباقم يف ةلودلا ىلع اهتبرمخ تناك ىتلا دوقتا

 كلذل لهاستلا ترهظاو
 ركاسعلا لاح لع مهل سيلو ةئاتسالا يف ءاربكلاو نايعالا ناك املو

 اذه لوق نم روتادملا ركصسملا نكرإ كرعااع مف ةينويامملا
 عقاولا يفو برألا اوداءاف نفسلا ريسو ميرقلا ةيرح لوبق اورككاو حلصلا
 الا راثاتلل ةيرملا ءاطعا ىلع اهرارصا يف دصقم نم ةيسورلل نك لهنا

 ال نينا يلو نامل ىف لق نه نرش م ميرقلا يف داسفلاو ةنتفلا ءاقلال

 نارق ىلا لع تاوساا لثم ميرقلا رايد ىلع لبقتسملا يف يلوتست نا

 لاح ول وا ةكرشلا نم ًاثش ٍنوامحلا ركسملا رهظا ولو . ناهردزاو

 لقثتحن نم صالخلا دوجو نكحمال هتهج نم هنوطلا ةفض ةسارحو ظفحل
 يف لقالقلاو لئاوفلا نم ذئتقو رصتنلا امل ارا ةرشسملا ةدعالا 7

 ةيسورلا ةيلخاد
 بورملا ىف راصتنالاو زوفلا امل مدقت ناو ايسور ركاسع نال كلذو

 يركسملا كلسلا ىف . ًاجردت يلاهالا دالوا لخدت تذخلا امل هنب رتك ناف
 م يذلا يلاما للخلل ًادس يدعتاو رلظلا فورس 07 3
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 0 بارخلا ىلع اهدالب رثكآ فرشاو اهنم سانا بواق ترفن بورحلا يلاوت نم 1
 ةرتلكنا راحتتل ةيلكلا ةدعاسملاب اهفلزت وه رتكحا ررضلا اهل بحوا يذلاو

 اوجرخ رائاتلا ركاسع ناف كلذ ىلع ةدايزو كاملا مملود اهدعاست نا دصق
 ايلع ةريثكلا ركاسعلا اوقاسو تاهجلا كلت بيرخت ىف اوعسو ةعاطلا نع

 : ةيراحملل ةيسورلا تردّسا ةلباقملا ىفف

 مك ةيلعلا ةلودلا ةحاصع لاحمعتسالا ىلا هنن رثاك ترطضا كلذ ىلع ءانو

 0000 داراسا ربما رع ةسورلا ركاسع نا اورام نيسائلا نرومأملا نا
 000 0 لو قلتشلا نيس عمدت يف ةيناذلا كاملا تراحو
 ياب حاصلا دقع ىلع مهتملك تقفتاو صالا يف اولحعتسا ينوبامحلا ركسعملا
 دعا اذه ٠ املع لوداز 0 ركب يف تررقت ىلا طورمشلا اولمقف ناك هجو

 ةدهاعم ةلاصم َدقَع ىلع -اوريجتا ريثك تامهملاو ركاسعلا نم فلتا نا
 ةرضملا هحرانق

 م قبسالا ميرقلا كح عبارلا ناخ ياركتلود نبع م0 ةنس يفو

 نامط باح ىلا اهجوتف م.رقلا صالختتسال نيرومأم يلكيناح اشاب يلع
 م6 ةنس ممرقلا ىلا الخدو سكرملا لئاقو ياغون لئاق امهلا الحتساو

 ماقتنالل اوطشنو قافتالاب ميْرقلا يلاها امهعم دحناف مادصلاو برا ارمشابو

 000002 دان نم نك ثَحو مالسالا بنا رصتلا راثا ترهظو ءادعالا نم

 ىلا ادوعي نا ىلا امهلا راثملا رطضا ميرقلل ةيرألا ءاش هجرانبق ةلاصم

 5 ءاكلا لصف فاذا هلك ةعاق

 لخشي ال امف رئاخلا نم بورما هاته يف ةيلغلا ةلودلل عقو ام اما

 تاجا ىف تفرد لخا "نأ كلذ دعب ىورادلا" حا تاسح تح

 ةيناعلا

 اك

 ةكللف

 ش | يزاغلا ناثع ءاشلا ةرضح ءادتبالا يف اهسرغ ةرجش ةيلعلا ةلودلا نا
 ٍ ةرضح نمز يف تغالبو اهناصغا تقرواو تمتف هلافاج مث هأيم املا



00 

 د“ لاوحالا ابلع باقتت تراص .مث لامكلا ةحرد نا ناملس ناس

 رادتقالا وماظتنالا سَ اهساي اروطو راكالاو كاكا ,رخ اهمهادب ْ

 روهظ اه حينا نا ىلا كيدك تيشو لئاوغلاو ءىراوطلا اهلع تلاوت ىتح ظ

 ًاطلستم ناك ام ةيناقالا هتوطس دس لازاف يناثلا ناخ دوم ناطلسلا ةرستح
 هني عر عطقو ةرضملا تارشإلاو ةردككا ضراوعلا نم الع

 ةئررت اهلعجو .ةرضملا ناردالا كلت نم اهرهط نا دعغبو ةكدو اعد
 ديلا دبع ناطلسلا ةرضضح وهو هل فلخ ريخ اهروط ىلع ىل# بوبعلا نم

 يذااؤ ةحارلا ةعسو نمالا ةحوبحم يف .هتاادع ةوطس, نالا عترن يذلا ناخ
 ةرجش ةيمكسلا هريب ادن .ءاع ىتسف رصعلا كلذل عمر لصف هتفالخ رود ريتعب

 ءامو 10 اهدازو ةديدح ةامح اهامحاو ةلودلا

 سمالا لصفلا

 ةيلعلا ةاودلا نيناوق ىلع أرط يذلا للخلا ركذ يف
 نمز ىلا تناك ةيلعلا ةلودلا نا فلسلا رامخا يف رظنلا ققد نم ا

 ءاسو ةوادبلا لاوحا اهبلع سلغت ةحذاس ناخ ناملس ناطلساا ةريضضح ةنطلس ٍه

 داسفلاو تاوبشلا ىلا ليملاو ةبغرلا نم ءىنث ةيعرلل الو ةلودلل نكي مف هيلع
 ىف الإ دقو 0 لش ذاق فزتل 2 نم كلذ 5 9 0

 هلا ةكلمملا ىلا فكلاجلا نم 0 مضو ب وتفلا 8 0 دعاوقلاو

 ىهتنم ىلا ةلودلا تغلب ةزيجو ةدم ىف نايلاس ناطلسلا ةنطلس نمز يف

 كلذ اهلع ىضقف ةداعلل قراخ ماظتناو ةورث ىلع تلصحو لامكلا تاحرد

 ةلاح ىلع ءاقلا ةيلضفاب معزلاو اذه ىلع ضارتعالاف ةيودبلا املاح رييغتب

 قلخلاىلع اهرواعتو ةيعيبطلا ىهدلا تافرصت ركا نم الا ه. لوه ال ةوادلا

 روط نم اولقّدناو رسسلا اذه ىلع رشبلا مومع سمع دقف مهنم رايتخا ريغ نم.

 اومواقو هردق ققَح نامزلا فرص اوردَشإ ١ نيذلا اماو - روط كل

 لها راح ُْق اوعقو دقف ةعدقلا مهراوطا ىلع اورئاثو ةيعببأطلا لاوحالا
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 يف عوقولا نم ةمالاو ةلودلا ىلع فوحخلا نا مث مدعلا مح ْق 1

 ا انهو رخآ لآ روطا نم اهاأ نمر ف نوكي اغا ةكلبلاو رطخلا
 ضيرملا سماب ماتلا ءانتعالاو لماكلا ماّهالا لحم مل اذاف ةبرحلا رومالا

 فئلنلاة اح ىلا ريصن و“ هيلع فضلا ةلغل هتاع سكتنت ةحيصلا ىلا همدقن ءانثا
 ان نع قشر ةيكحلاب لّتنت مل أذا اهادحا ناف لودلا يف لاخلا اذكهو
 نم ةدحاو ةعفد تلقتناو هيف لوخدلا ىلع تربجا يذلا اهلا> ىلا قباسلا

 انهواد لضفتو اهمسخ لزازم نا دب الف يناثلا روطلا ىلا لوالا روطلا
 ردختا اذا هناف نايرخلا عيرسلا ليسلا لثم كلذو اهل ةمالس الف هيلع ءانسو

 نكامالا دو برخ ًاجردتم هريس لعجم ام زجاوملا نم هل نكي ملو ًاقفدتم
 بايراك اهدر لواحو نهدلا ءراصت هجو يق فقو نف ٠ اهلع بصنس ىتلا

 ردحتلا ليسلا كلذ ةلزنع ناك تاروصتلاهذه نوزوصتس نذلا ةموحإألا

 ردا نع ةنوضم ةنهلالا سسماوتا لا لصاخلاو .. ةلودلا ضاير بريف

 "0219 نااوتلات نامزلا ماكحال ًاعبت ريغتلا ىلا ةيرشنلا نيناوقلا قالخم
 30 نآلا تسما نيضاملا نينرقلا يت ماظتنالاو لامكلا دح ةغلاب بسحت تناك ىلا
 ناكف ًائبش عفنت ال ملاعلا لاوحاو موقلا ةجزما ىلع أرط يذلا ريغتلا ببسي
 اوقكدو ةعقاولا تاملقتلا ىلا ةركفلا اوهجو» نا ةلودلا ءالكو ىلع بجاولا نم

 اوقطنبو قيقدتلا ةياغ ةرضاحلا ةلودلا تاحابتحا ينو ىهدلا ماكحا يف رظنلا

 ءاتنآلاو ةمكحلا ىهتنت ةرضاخلا لاوحالا ىلع ةدوجوملا تاماظنلاو ةرادالا

 ' 0| ردن هلا لوصولل اعث لقالا قيرظلا لب بولطملا اذه ىلا لصوملا قيرطلاو
 اهتاياقتو ةقباسلا اهلاوحاو ةميدقلا مهلود نيناوق أوفرعب نا اياعرلا عيمج ىلع بج

 تناك ناو ةّشاسلا اهراوطاو ةميدقلا ةينسلا ةنطاسلا نيناوق يا ىهو ةضراعلا

 هددصب نحن امع احراخ اذه انخرات يف اهركذ ناكو خراتلا بتك يقةرطسم

 دعب انامز اهلع ارط ام ناسو يبالا هجولا ىلع اهتصالخ ركذ ناف ام اعوت

 ىلعفوقولا ديربو اندعب يتاي نمل ةريقح ةمدخ دعب داسفلا بابسا نم نامز

 نم ريصتس ىلا ةديدملا تاماظنلا مهفل ةليسو ًاضيا نوكيو رومالا قئاقح
 ا خراتلا اده ُْق انس عوضوم

 1 ىلوالا ةضيرفلاف نيتضيرف ىلا مسقنت ةلود لكل ةيساسالا ماكحالا نا ٍ
 7-57 يا ا هل ل 0 هكدا قاد ناطور 5 تاط 5.5 151910178211 511 12111 لك ك3 كلل >



 اير

 5 م : . 9 علل ىب قو 7” ةساثلا ةلظ رفلاو ....دالالا لخباو قف لدعلا"ءاهدرس تناسق ا ١ ا

 ىصقا ىلا اهغولبو ةلودلك ناش ةعفر ناف بناحالا ضرعت نم دودحلا ةيامح

 امنا لالجالاو ةوقلا بتاص عفرا ىلع اهوصحو ةمظعلاو ةعئملا تاحرد

 ةلعلا .ةلودلا ناك دقو : نتضيرفلا نيتاه يف اهمادقاو اهمعس 0 .ىلع نوكي

 هش رطف ٠ ندرك دل نيتضيرفلا قوقح ءاشاب مانهالا ةباغ ةمتهم ”قصالا 2

 ماظتنالاوطبضاا ةياغ ىلع تناك سانلا نيب لدعلاب مكمل ىهو نيروما لا ءاملعلا

 هحالا مهقالخ هللا داخ نانع لآ نيطالس نم فالسالا تارضح ناكو

 ةلودلا ونءدلا روماو ةككمملا اصعب نومتمو ءانتعالا لك كلذب نونتعي نامزلا..

 ناطلس رواة رقع نا ممراوتلا فحص يف ركذو .ناويدلا يف مهسفناب نورضحمو

 مدقلا هناوند يف هسفن رضح ناك ناخ ميلس

 نم الا مهدحا نوكحي ال © تايالولا ةالو ” يا ءاسمالا ءاصا ناكو

 هلو ىهدلا ريتخا دق ابردم افراع قحانسلا ةراما يف ”اليوط انامز لمعتشا

 ةلودلا "ىتع نم. الا نونوكرال اضن -قحاتسلا اسس كاد د 0

 ٍبنذ ريب نولزس ال اوناكو لاوخالا يف نيرحلا هر فا
 رضخ و اهلك ىهتنم ٍِق مهنوق نوكتف ةدددم ةدم مهصانم أ يف نورمثس. لب

 اوراس ر>تمعقو اذاف مسلا ماياكلذو دانعلا ع دالبلا ناريع هيف |مف مهراظنا

 ةما' ةحلساو ةمظنم دون اهملا

 برحلا ًائاد ةئيرتم ةفظوم ركاسع تاقوالا كلت يف ابورا لودل نكي مو
 ةلودلا اماو ءاضتقالا دنع فارطالا نم هنوبلجمو ركسعلا نوعمجم اوناك امناو

 نونامحلايكوملاب ةصوصخم ةيترملا ركاسعلا نم تاقاحو اهدنع ناك دقف ةيلعلا
 ناظتتت  ريسملا مدق ىلع ةئيبتم ةفولعلا بامصا نماتناك هذهف ىلوقوت

 نع ةرابع مهو ةيراشكالا طساوا نم مهناسرف ناكو تانامرفلاو صاوالا
 يابرغو نيميلا يابرغو نييرادحلسلاو نييهاسلا ءانسانم ةفلؤم تاكولب ةتس

 راستلا ةفولع باخكاو نيمللا ةفؤلع بامصإو

 نونفلا لعت ىلغ نوطاوو تانكألا يف ماد نومش اوناك نويراشككالاف

 لك ريستف هاكر ةمدخ يف اوراس برحلل ناطلساا ةرضح راس ىتمو 3 رطل

 0 3 ام ىلع مهطابضل مهعاطو مهدايقنا ناكو ةيغرلا ديزع اهمزاولب هقرف

 اذ
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 نك يف اوناكو ةبعرلا ىلع يدعت لقا قرطلايف مهريسم ءانثا ن وشاحن | 0

 اولتشنا اماف هراظتناو موجهلاةيفك يف الا مهراكفا لوح ال نكتلاف متماقا

 برحلا ىلا نيشطعتمسوفنلا لذ ىلع رغصلا ذنم اوبرت مهنالكلذو اولتش وا

 .ةوقو مهرودصب ودعلا نوقلتب لب رطاخنلاو كلاهملا يف عوقولاب نيلاسم ريغ
 ام نولهاتب ال اوناكر كاسعلا ءالوهو . مه نيمزالم ةبلغلاو رفظلا ناكف مهتابث
 نيدعاقتملا شاعمب ةلودلا مهلع تفطعت هنع او زجبع اذاف لاتقلا ىلع نيرداق اوماد
 .نبذلا مهو مجعلا ناشلا ةماقال ةصوصخم نكت ةلودلل نكو نوجوزت. ذئابحو

 قرف يف رظنب نينس عبس لك يفو ةيراشكلالا كلس يف مهماظتنا دار

 ناشنلا ءالوه نم م ممددع ٍِق دحوب يذلا صقنلاو ةيراشكالا تاقاحوا

 دارملاو لاولا اذه ىلع را قدانلا ةلمحو ةيحوطلا تاقاحوا ماظن ناكو

 نورتيو ةيكرتلا هغللا نوملعيف 1 نوقتس نذلا نوختتملا محلا دالوالاب

 ةيولطملا .ةجردلا اوغلي ىتمو نكتلا يف ةدم نومشو ىمالسالا ننّسلا ىلع

 ةمدخلل نيرمتلا لحم وهو ١ 00 نوردنالاب ةيلها هيف د 0 قا

 طووانرالا .دالوا نم اونوك 1 5 ا نوختملا كارفدل 0 نوذهت

 ال9 ةروكذملا تنكاوطلا ريغ نم نوذخؤي الف نمرالاو راغللاو قاتشلاو

 نااسعلا- نكت ىلا مهذخا زوجم هناف ةيراشككالا دالوا اماو ةدللا ءانسا نم

 بح ومع تاقاحولا ىف نوع مث مهلا ىموملا نيخشملا عم نورت مجعلا

 هاللعا هركذ ىلع انيتا نذلا ةلابخلا تاقاحو ماظن ناك اذكهو . ماظنلا

 هب وطلاو هنح هنلاو ةيراشكت الا فانصا نموورامهلا نوردنالا تاواغا ءامدق

 ايل

/ 

 حم م ا ا حي بي يي بي يب ب يبي ببي سبيس يبس للا

 مميارد ترهمظ نع

 ىحتنم نم ةعومج ىلوقوق' ةامسملا تاقاحولا عيب 2 نك كلذ ىلع ءانف

 قاحوا نا لصاحملاو تاقاحولا لها ءانسا نمو ايل روك دملا تئاوسلا

 ذانم ةنسح ةيبرت اوبرت مهلكو يلاهالا فونص نع جراخ ركسع ىلوقوبقلا

 ءادفناكف م ةلودلا ةيانعب اوقرتف ةينوناقلا قرطلاب تاقاحولا اولخدو رغصلا

 درفل نكعال ظطضلا ةناغ يف ةختنم ركاسع اوناكو مهل ةعيبط مهحاوراب ةلودلا 1

 مدسسسم
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 هم نم

 مهنمو ةفظوملا ةينسلا ةطلسلا ركاسع مومج تاقاحولا لهاب دارملاو

 ةوقلا اماو ينودامهلا صاخلا ركسعلا'اهنم مظننس ىتلا ةبلصالا ءازجالا نوكت
 فلا ىتأام وحن مهددعو ةماعزلاو راهتلا بابرا عومج ىهف ةلودلل ةمسسكا

 تفورعملا قاحولا ركسعا لل جاتح ال مهماظتناو مهدادعتسا دنعو لابخ

 ةاغيلاو ةاصعلا روهظا 6 مهدوجو ناك ةلودلا ةمدخ ىف مهقدصلو يلوقوش

 يا ةعفادمل ةيافكلا مف تناك يلبا مورلا يف مهنم نونيعلاو ةككمملا لخاد

 رم ىلإ ةروكدملا 0 يف تقولا كلذ د مهددع ناك دقو تناك ةلود ظ
 | كحابص لك نا نوناقلا نم ناكو دويقلا يحوم ( اسير يار ف

 نوكحي. « هيج هبج ) هعم بحصيو برألا ىلا هجوّس نا هيلع بج فيس ظ
 ةياّجالا ) ةياقا ىالآ ةثالث لك ةبسن هراهت غلس ام بسح ىلع مهددع

 باسلا اذه ىلع ناكف « دحاو يركسع يا ) دحاو ىج هبج « هراب ثلث
 افا نكرإ رادتم يلبا مورلا يف مهّيِج هبج عم ةماعزلاو راهتلا بابرا ددع

 هلل ة ةهسسح عمج مهم دحاو لك تاقاحولا لها ءانا ضعب ناك كلذ عمو

 را ىلإ م( نوهذو نيسمخلا ىلا ىج هبح نيثالث نوناقلا نم ير

 0 اقنإ نياق دا نيس وحن يلا موزلا ركسع' ددع غل ناك كلذبو |

 مميج هحو ا دوبقلا ع فال هعبس قوسلا ددع ناك يلوطانالا 0

 نوناقلا نع لضف  يذلاو اهنا سني نم مهددع غلب نوناقلا 3 |

 ناسف ور رايد رك افلا نيثالث نم زك مهددع غلس اس ْ

 مهرد فلا ةئالث - هسترم ناك نمو . ساقلا اذه لع نآا1 0 0 ظ

 كلذ قوف ام هس نوكي يدي راك بحاص ىمسإ مهرد تفلا «20 لاا

 ف مهمعاحيشو ممراهم ياهلا ىلع فر مهقرت ناو ©” ةماعر بحاص وهف

 لك ىلع هل فاضي هتعاجش لاك رهظي يذلا راهتلا بحاصو برحلا نادبم

 هنارقا قاف ن . مهاع ًاماسو اقرت دحاو مهرد همن ص نه مهارد رع

 ةماعزلا ىلا 0 وس هناف لاتقلا نادم ىف ةيسورفلاو ةعاحسشلا يف مهنم

 ةلزتع ءارصالا ءاسصاو نب رمل | طابضلا ةلزنع برحلا مايا قجانسلا ءاصاو

 ا . ركاسعلا روما مظنتب نوفلكي تالابالا ءارماو قرفلا ءاسؤر با

 - 2 و ب ب ل ل -- 0 0 هس تس تش تت 2 م يم ا



6: 
 1 ا

 0 تابئرملا نوهجوب ءاصالا ءارما ناكف مهضرع ىضتقم ىلع ىطعت ت 9

 ةدارالا ردصت اهبجومبو ةداعسلا راد ىلا ممتاعبقوت عفرتف اهيقحتسم ىلا 7

 راهتلان ا اك اضل ةداسلا ناد "نما هيف .ةدايزلا وا رامتلا هجوب الف هيلع ءاسو

 ءامسا اهو ©« قلقمشاب ١ وا « قل هبرا ١ ةفصب دحال ىطعت ال ةماعزلا وا

 يبدا قاتل 9 كسملا ىوش .امأ ىلإ. اعدق ةلودلا اهب من تاك تاع زم
 نمو راهتلا بامصا ءا ريك ءامعزلا ناكو ةيملعلا كلس 0 ًاصتخ قلدرالا

 ىثاب جوبق 9 ةيمسر ناجحا ناف اهراثعا ةحردو ةماعزلا ردق اذه ١

 منك عم ءارمالا ةراماو قجانسلا ةرامال نوحشرتي نيذلا « ىلاع هاكردل

 مهمات رمتناك دقف ريا نوحو ةمدخلا ف نيقداص رومالاب ةريخا لها نم

 هنأ ظ غاس الف مهرد نيعسلو ةعسنو افلا رشع ةعست ىلع ديزت ال قلدبرا م

 شاعم صيصخن لاخلا ىفتقت 0 كنكو ةماعزلا بنارم ةحرد لا 0

 ةيناطلسلاىرقلا عبر نم ©« ىكصاخ ١ نبنع ربعي يتاوللا ميرحلل قلقمشاب مس

 ا ءانركد ام زواحت ال هرادقم ناك مهرق عف نوبامم ضاوخ 0

 هحجحوت ال راوطالا وبرج نوزاتمت سانا لاما نمد مهو ةيناطلسلا تاس رملاب

 ةسر

 تفلس نع ف وشدع تاماعزلاو رامتلا باصا ناكو ايلا نيرشع غلب ال

 يف مود وه نم لوخد زوحم الو مهاوس للا راهتلا ةيتر الو ةماعزلا

 نومَش ةلودلاو ةمالا لاوحاب نيف راع ناب ردم ددعلا يريثك اوناكو مهكلس

 نيئيتمو نررضاح نونوكحي. ةليلق مايا ىف ءاضتقالا دنعو مهتبولا
 بردال

 ناكرو ) مملع قلطي ل رادقم يلبا مورلا يف دجوب ناكو

 لكو « اياب ) نم قالا ةعبزا وأ ةنالث اهلا لسرب يىلوطانالا قا تدر
 اما وقرطلا حتفو شارحالا عطقو سدراتملا ةماقآ ِق مدختسإ نيش رفلا نم

 00 ال برحلا صح 2 ةرودحخ مهيعاسم ناف ةماعزلاو رامتلا تايرا

 ةروك دل ناتقألا |

 1 1 ا

 0 تعقو اذاف 1 امم لاش افلا ا 0

1 

 دوش تاجا 00 يل مورلا يح اه دو كاذ نع الضفو

 1 1 ا ا ا اا ا لا

١ 
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 27 نم ًاوحن منا عمجم برألا عقت امدنعو ( يبقا ) ميع را

 ىلا عيمجلاب نوفحزب مث ةنؤملا ةفيفخلا ةعوطتملا ناسرفلا نم ًافلا نيس وا

 شو 0 موختلا كلذ م اف برحلا قوس موّشنو ءادعالا دالب

 لاشتو مهلا لصت ةينويامحلا ركاسعلا تناك ةعفادملاب ءادعالا لاغتشا ءانثا
 الصا راناتلا ةفئاط ىلا ذئتقو جاتحم الف رفظلا

 ركاسع دج وتوت ةرابسلا ةلودلا ة وك تناك هةر قملا ركاسلا هد. فد

 نم مهنم ناكف ةيناطلسلا عالقلا ةظفاح مهنأش ظفحتسملاب نوفرعي ىرخا
 ةعاحش لها اوناكو عالقلا يف مّ نم مهم و ءاضتقالا نيح ىلا هلها يف مه

 تناك « بيترتلا اذ و ”٠ هظفاحملا هذه ليبس يف مهحاورا نولذس مادقاو

 مان ماظتنا يف ذئح ةيرحلا ةوقلا تناكو نمالا ةباغ يف روغتلاو .دودحلا

 عقاومىف نوميش 6« واشب ) ىمسي ركاسعلا نم رخآ فنص ةلودلل ناكو
 ةيمون ةرجاب ىرخا ركاسع ةلودلا عمجت ءاضتقالا دنعو ةصوصخم

 ةينائعلا ركاسعلا نا.برخلا نش قاعتملا هباتك يف يىلوقوق وتنوم لوقا

 5 دنعو .٠ ةماعزلاو راهتلاب نيفرصتملا وا ةقولعلا يوذ نم 1 ع

 سيل ءالوهو نابكسو هحراصو دنول مساب ةلايخو ةاشم نم ىرخا م

 كلذو بر ا ْف مهدوجو ةدم ةيموو روحا مهل نيعت لب ةينوناق بتاور مه |

 ركاسعلانم فاص مه ةينائعلا يراوسلا نم نايواشابلاو . انركاسع قسن ىلع
 سوركلالا رايد يف ناسرفلا انركاسع لثم مهو ةظفاحلا ماش ةلايخلا

 نا انلع نيعّسا نيش اعلا نم احم امذ انو لآ 2 0 مهمسأو

 ل ف روكدملا ل اضرا لاقو . ب رحل ءىبنم 0 ان

 درا تاذ ةرهاق ةطلس اه تناك ةيلعلا ةلودلا نا ةيلعلا ةلودلا رادتقاو

 بورألا اوفلا مادقالاو ةعاحشلا ةباغ يف اهلكو دعت ال كا اهدنع ناكو
 برا نالعا لق لاتقلا تاحاس نولخدب ًامئادااخ نيه انكي

 سيما ولا اهرجحت ىتلا تابرعلا تناكو موحنلاك نوصحم ال ددعلا يريثك اوناكو
 لمحت رونو هكسواو دارغلب و هنوطلاىلا ةيدالبم .١ ةئنس يف راشالاو

 ما ترحلا 2 نيين اممعلا ند نمو ىمحن الو دع ال تامههد 0

 مهدصاقلارتس ةديدع كل روش كرس نولعش و نسما
© 
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 ١ |وأجاف م اذاف نيقدنلا لاتق ىلا رفسلا اورهظا ةديدع نينس ىف مهاباونو 1

 0 0 ىلع اومجم م كلو هطلب ةب راح اونللعاو لدرا كلم ججوقار ةتغب نيح ىلع

 ا

 1 لا بأد نم ناك ص الا عوقو لبق ءىبنلا اذهو ةتفب تيكا

 نيئانلاو نيراحتلا دوجو ناكو اهروهظ ذنم هيف مه راثا ةيلعلا ةلودلا تفتقاف

 ءالوه ءالدا ناكو ةسحع ةجرد يف ةينولامهلا تاركسمملا يف ةلمعلا فانصاو
 اوناكف ًادج ةريثك مهعفادمو مهمتامهم تناكو .نيريثك مهسيساوجو ركاسعلا
 رك ناكو برملا ءانثا تاهملا رئاس نم مه نينواعمللاو ةلمعلا نوعمجم

 دا لاغشالاف اوملساو ابروا نم اورف نمث مهنم نييعفدملا امسالو مهتذئاسا

 ةياغ ىلع مهسراتم تناكو مهدل ةاهس تناك للملا رئاس ىلع بعصت تناك
 م برض ىح ةييرغ سيراتملا ءاشنا يف مهتعرس تناكو ماكحالاو ةناتملا
 "ساحر نم ةؤلجر نوكت نا بح نيناهعلا ةئياقم دارا نم نا لاقيف لثملا

 ىهتنا ٠ ديدح نم هادو

 ا ءادتعالاو مطلا نم ةظوفحم دّئتقو ةسور ىلا كك الملا ١ تناكف

 نيعتار كاذ ذا سانا ناكف ءادعالا اهزواع ال ةعينم اهدودحو ةيمالسالا

 نارمعلا يف كلامملا تذخاو سلا و برا يف نمالاو ةحارلا 0 8 ف

 رصع يف اهسالو اهاوق تدازو اهقاطن عستا ةيلعلا ةلودلاو ًامويف ًاموب

 ا اهيرما لاك تغلب دق ةيربلاو ةيررحلا اهاوق ناف يتوناقلا ناواسناطلسلاةرمضح

 رضخمايا يف جردس لامكلا ذخا 6و ملاعلا ناكوإ اهطلسو اهوطس تلزازف

 000 ني تا ل وكب طاطمتالا نشا كاذك ملا .راقملا قاللسا
 يف اوذخاو لامكلا ةجرد يف ذئنيح تناك ةلودلا ةوق نال هب رعشل مل هنا

 رهظ باسالا هذهو مهوقع هتتسحتسا ام ىلع اهبيترتو نيناوقلا قيبطت

 ه1 تيل ةزيجو ةهرب دعبو ايف, كرش نينا وقلا ماظن يف لالتخالا

 1 ْ ةّسدرلا

 | ناطلسلا رصع يف لامكلا ةجرد تغلب امل اهتكوشو ةلودلا ةوق نا كلذو

 نك هنأ عم ناويدلا ىلا ر وضحخلا كرثو سانا نع ناطلسلا سحيتحا ناولس ظ

 رفاسي ناكو باج-ألا ءارو نم رومالا ىلا عمسلا ىتليو هرضحم كلذ لبق

 0 ديصلا لحال يىلويتابو هثردا ىلا هجوتي ةراثو برحلا ىلا ركاسعلا 3
 ١



 ءاصالا ةراما بصنم ينوناآلا ناواس ناطلسلا نمز 2 اشاب قر ل امل '

 2 م

1 

 5 لاوحالا رثكأ ىلع علطي ناكف ةطساو الب هلاح ضرع هل فدي مواطظملا

 نمالاو ةحارلاب 9” نا يلاهالل 1 اذهو بج 5 رومالاب مت م ناكو

 نامالاو

 ني هتياهاو هتقايل تت نم ىلع الا هجوس ال ةرادصلا بصنم ناكو

 قحنسلا ةراما يف لمعتساو هتافصو هتاذ يف ةنسح ابازم اذ ناكو ءارازولا

 يلا مدا ءاصا ةراما مث يلوطانالا ءاسما ةراما مث ءارمالا ةراما 2

 ةيده دخأ ال رومالا نم نيمسلاو ثغلا لع فقوو ملاعلا لاوحا برجو

 ةلاوعم ةبلهالا و داس قاقحتسالا ناك لب كاملا "هيون لع ةوثر 1

 ماقم هحوف هعدقلا ةدعاقلا فلاخ ناخ ناولس ناطلسلا 0 نا 1 اهماع

 ىثاب هطوا صاخ اذا مهرا ىلا سار را

 ءالكولا تناكو هرادتقا دس زرومالا ربدب هيلا راشملا ناطلسلا ناك املو

 ًارضضم هراظنا تحن يبرت ىذلا اغا ممهربا بصن نكي مق هدب يف تالآ ةلزنع
 نييحتا يف «ؤافلخ ذخاف  هذمب . نم :ًاتيساألاثم ناك هنا آلا هنامز ىف ةكالملا
 نيفقاو الو رومالل نيرحي ريغ نابش مهو ءاززولا نكات ْق هن وح نم

 ماكحالانورجم اوناكمهلع ةيناهاشلا ةرمضا لابقاب مهرارتغالو لوصالا ىلع

 اهلع فوقولا بابرا نم لماسملا ةدافتسا ىلا اولزاس نأ ريغ نم ةلورب اهب

 فلاخم ءالوه لثل رومالا دانسا نا نم الو نوتاقلا ماكحال نيعارم ريغ

 ماهلهاىلا تانامالا اودؤ7نا ؟رمأي هللاناإ ةياقوطنم ىلع ةيئملاةيلكلا ةدعاقلل
 نا نودب ةيصخشلا بئاغرلا هيضتقت امىلع تاءارجالا تراص كلذ ىلع ءانو

 تلدرتاو ةلودلا ماظن كلذب .لتخاف اهقئاقحو اهتاياغ يف مهنم دحا نك
 هسولح لوال يناثلا ملس ناطلسلا نا هيلا انريشا ام ةلمح نمو ًافعض اهنوق

 صا له لجرلا اذه نا ثيحو رحال ًادئاق ةيراشككالا تاوغا دحا ىلو
 م م« قانا »> ىسزم يف ”ىنوءاملا لوطسالا7 قرح قابس

 طحتتو فءضت ةيرحلا ةيلعلا ةلودلا ةوق تذخا تقولا كلذ نمو ىتايس

 ًامشف امش
 5 نيمزالملا نم اهل نيقحتسمللو ههاحولا يوذل ىطعت َّت اراهتلا تناكو

5 
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 18 ةيناطلسلاةرضحلا ماعط قوذب هنا كلذ لق هتفيظو تناكلب هلها نم نكي ملو

 أ| ترهظف ةوئرلابت اراهتلا بتر هيجوت هو ةئيس ةعدب عدا اهلا هراضحا لبق
 ا ةديدع رارضا كلذل

 د نيمركألا ةيرادرسلا حدم نأ دعب ه5 لالا هباتك يف يلوقوق هّنوم د

 | ركذو مهفرصت نسحو ماكحالا ذيفنت يف مهتخرو برحلا نونق يف ةراهملاب
 | ةينائعلا ةلودلا ءارزو ناك دق لاقف باسالا حضوي ذخا . ركشال مهقاقحتسا

 مايقلل ةقايللاو دادعتسالا اوبستكيل مهابش مايا ةيبرحلا فئاظولا يف نولمعتسي
 مهل ةكلم كلذ راصّتح اهلاقئاب ضوبللا نوفلأ, كلذل اوناكف ةمهملا رومالاب

 برح نمو ةكلمىلا ةكلم نم نولقتسو ًاجردت فئاظولا يف اهعم نوبلقت
 نورمتسي ماكحالا ذيفنتو ةحلسالاو تالآلا لامعتسا يق نوتتفتيوبرخملا
 لامكلانم ةبولطملا ةياغلاىلا اولصو كلذو .مهتخوخيشملا ممابش ذنم كلذ ىلع

 ماظن لتخاو نيشائعلا نيب ذئموب ةديدع عدد ترهظ دق هنا ىنخم ال نكلو
 نييرادرسلا ةرهش تطخحاذ فراعملاو نونفلا قوس دسكحو يبرحلا نيرمتلا

 04 نارتك الاحز يضاثلأ هذه ىف ىلو ناطئسلا نال كلذو- نييركسعرمللاو

 ةمهملا ةريطخلا برخلا روماب نيلهاح اوناك مهنا عم هتيشاح
 . ماظعلا هتارزوو ناطلسلا نبب دحا لخادس ال ىمالا ءادسا يف ناكو

 يف نولخادَس هيلا نودرقملاو هؤامدن راص ثلاثلا داع ناطلسلا نامز يف مث

 مهلط نبخي ' اذاف ةلوقعم ريغ روما مظعالا ردصلا نوفلك,و ةلودلا حاصم

 ىفنو رودصلا ضعب لتق ىلا نولصوس كلذب اوناكف بذكلا هيلع نورت
 مهقفاومو مهعابتا ىلع نيهركحم كلذل .ماظعلا رودصلا حبصاو نيرخآ

 ام نواعفب اوناك لب ءىشب نولاس ال نويرقملا ءالوه ناك دقف ةلمحلابو

 نوءاشب
 مايقلا لصتاو دم ناطلسلا لحم ناتخم لافتحالا ىرج ... ةنس يفو

 ماتْخيفو هروضل دالبلا فارطا نم الاسرا سانلا ءا>و نررهش وحم حرفلاب
 فالجالا نم ًاددع اوُئيِهف حرف ةدايز هيف ام ىلا راكفالا تهجوت ةلفحلا
 مهّوس ةباحاب ةدارالا تردصف ةيراشكالا كلس يف طارخنالا اوبلط نذلا

 0 عمو مموغرم ءارجاب ارومام ةيراشكتالا سيئر اغا داهرف 7 ١



 نر دالوالا نم( ماظتتمال مهدونج نا ةيراشكتالا نوناق ىضتقم نم 0

 دل سس كن حرص ةصحو معمم صو صدم هس مم سس ساحل عمم بسلا دم سس 22 تست سس ل يلا ا 2 2 ل يل يل ا ا للا يبل تب لس بدال

 - دي بع
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 نا اولاقف مهءاسؤر اغا داهرف راشتساف مم ةصوصخملا ةنكتلا يف نيميقملا

 ةدعاقلاب 1 انكلس يف انتفناط نع نيجراخلا صاخشالا ءالؤه لوخد

 مث مهوبق مدع اوررقو .ةيلعلا ةلودلل ميظع ررض .هنع لصحو نوناقلاو

 00 اولا رومالا بقاوع يف اولماتب ل نيذلا نيبرقملاو ءامدنلا ضعب

 هتلاقتسا اغا داهرف لضفف ةيناث ةرم هشنسلا ةدارالا تردصف صالا اذه ىلع

 دنج يف ةموقرملا فئاوطلا لخداف اغا فسوب هناكم ىلوتو ةسائرلا هده ىلع

 ءافلخ نا مث داسفلا روذب ترذب اذكهو © ىئارج اغا ) مساب ةيراشككالا

 باقلالاو ءامسالا يف ةديدج اعد. اوثدحا هدعب نم اوءاح نيذلا افا. فسو

 نذلا نييراشكتالا كلس يف مهؤشنم الو مهلصا فرعي ال ًاضاخشا اوس

 ناك انسو.قاحولا اذه بارخ ةلع كلذ اوناكفرغصلا ذنم تانكتلايف اويرت

 اليحتسم نيروماملا واس و ءارزولاو ءالكولا رااود يف هف ولعلا تاحإ مادختسا

 لاخداوكفس ال ًاطرش ةطورمشم تانكتلا يف ةيزاشككالا موم ةماقا تناكو

 واع ةخ وخيشلا غولب لق مهدعاقت ءارحاو اعونمت مكلس 2 ءابرغلا

 يرو مدخلا ىطعت ةيراشككالا تافواع تراصف لوحتلا يف لاخلا تذخا

 تاوغا ذخاو كلش دسافملا تدادزاف ءايوقالاو ناشنا ىلع دعاقتلا قازرا

 يا ١ ءامسا نوبمو نوعبس مالقالا ةتكحو قاحولا ءاسوروا 5 رام ذل

 'مهيغارج)ىه ةروكذملا ءامسالاونودبرب نم ىلا اهتدايزو رافنالا < تابترح

 يا )ءامسالا تراصو رهتشاو رمالا اذه ىرس كلذ دعب مث . دارباو إ)

 ةموجك "ةصاطاو ردفاملا» ىلإ كةهروكا نكن تاس ماهسالاك« تاسترملا ١

 ىمسو .عامتالاو مدخلا فئاوطو ءاملعأا رئاودو « نوري زو( نوردنا )

 نكتلا ءاسور ذخاو © ىماسا ىلوبق إ)ءامسالا كلت نورتشب نيذلا ءالوه

 نيراعكلا ءامسا تدازتو كلذ ىلع اوداتعاو ةصقان دنهل تابتمن وعف د

 قبس مف اوصقانت برألا يف مملع لوعي نيذلا صاخشالا نكلو نيس اعد

 «رادقدب او ( ىسا شاب ) معومسي نذلاكيلاعصلا الا ةيراشكتالا, نكت يف

 اة فانما تي نامل ءاسم اف ةلجلابو ( ىحشا )و « ىجتلاوق هرقإلو ٠

 0 لاا

 ده كيرا هياعأا ةلودلا هنسز> تاك ان لق نم هيلع كلم 3

0016 ١ 
١ 

"0 



 تا |

 06 ”سفنالا قشب. ةيلعلا ةلودلا اهعمجم ىلا غلاملا تناك مهمات .فرص 00

 . | الو:ترحلا ىلا نوئهذبال نمت .مهزيغو .مدخلاو ؛عابمالا .مهو قيدعاقتملا ىلا |[ '
 نحاتست ةلودلا تناكف ام ءىثل نوحلص, الو را تاحاوب نؤموش |

 ةناتسالا يف ناك اكو ..مهل دوجو الف برخلا لاحر ااماؤ .ةرافخال الاحر |

 | ناكتللذك ةيراشكالا ص 5 نوعدد فالجخالاو ٍلفاسالا نم نوريثك ظ

 | نوذخأ, نئذلا نك كلذلو هؤعذا ام نوعدب فلا تام ؛جزاخلا ف عض |
 .اوضخاواهوراثا ةنتف اودارا اذا تاقاحولا ىلا نيمتنملا نم هناركيدملا ةتليموللا + |

 نورهظيزو .مهركسم يف ةيراشكلالا مساب ممنوعمجيف اهميسحمل ىلع لفاسالا
 دايقنالاو ةعاطلا ةياغ ىلع ءدب .ةءادب اوناك ةيراشكتالا نا عم .ممايضع اهف ٠

 نوناق فلاخ مهدحا نراك ا داغو ذه هرعش» نوداَشإ ممم نوعب را مف نق 'ئح |

 00 ديول نوهجو:.لب هنومحم ال قاحولا لهاف هناكرازو قاحولا ٌْ

 اوقحتلاو نوداقنسال اوحبصا مهنوناقو مهماظن علخحا دما دقت وكلا هسفات6 ظ

 اوناك كلذنو نينالا ىوأمو نيمهتملا اجلم مهقرف تراصو ءءابقشالا ةسصزب
 يف رظنلا مدعو الثم ناطلسلا ةغاط نع جو رخاك عب ”اظفلا نم ريثكل ةلع

 نوقرشأل معا عم م ةيكلملا حاصملا نوخفرب 7 ةلودللو نيدلل ةغفاتلالامعالا

 تغلب تح نيح دعب 5 شغلاو .لالتخالا مف دازف راضلاو اهنم عفانلا نب

 . اهفصي نا ناسللا عيطتسإ ال ةجرد ىلا ةيلعلا ةلودلل مهرارضاو ممواسم

 امهيكتري نم نايصعلاو ءاقشلل دجوب ىرت له اي لوقتثنك امدنعكلا لصاخلاو“ |!

 ةيراشككالا مساب نوعدب .مهلكو قاوسالاو اياوزلا ينمبنم ةفلؤم ًافايلا قرت كك ْ

 و تبيداتلاةّقرنملصنتلا الا ةيراشككالاىلا مهبسأب اودصق امو

 مفيظوةيراشككالا نا اوملع ملو مو مهلامعا يف ةقلطملا ترقما لصوتلاوةسايسلاهب ؤ

 جرح 0 املا مهلع يدونو ترحلا تمقو املو ريغ ال ءاضتقالا دنع ن ولا ظ

 ( ىئاإ هطوا 9 و( نخابوج )و6 ناغزق 7 قرف االا .ةناستشالا نم. مهنم

 عيان نيوثالاث وا نورشعو « ئحقللوق هرق ١ نم صاخشا ةدعو  ىحشا )و

 مورلا نم نورضدعس انلاحر نا اولاق كاذ يف مه لبق املو نيختنملا نم

 لك رادرس ةبعع اورمض# نا ءالؤه ىلع بجاولا نم ناكو يلوطانالاو يلا

 0 0 نصاخشا .ةزشع وا ةسمح الا هعم جرح ال هناف كلذ عمو 0 م
0 
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 1 زواحت ال مهددعو ةعوطتملا ”ءارول عم نونا مناف جراخلا نم ا

 اونوكي نا مهلع بجوب. نوناقلا نا عم نيتسلا ىلا هتباغف زواجت ناو نيثالثا
 يف اوناك ماظتنالا ماب نيلهاخلا نيحالفلا نم مهنوككلو ءاول لك تحت و.
 اورس نركم لك ىف ضاع نوكيا نواس ب مهر فس لاح

 ام دنع مهنمةيقبلاو مهرثكا برهلب. نود آل رمل مهوصو دنعو هيف

 الف اهب نورفبو ركسملا تادوجوم نوبهنإ دحاو عفدم قالطا نوعمسي

1 
 ا

 | تاب ص تناكو 0 هب روجاا قرف نم صاخشا ةدعاألا طابضلا 1 0 ا

[ 

 | الكحأم ىاكآلا نم ًافولا غلبت ىهو ةنيزلا نم فرصت ىتلا تاقاحولا
 | اوبلط اذاو ريس ءىبش الا دنلا يدا ىلا اهنم لص, ناك اف كاذو اذهل

 ةديدلج تاكا حتطت وا دويقلا ححصن ىتح اولاق مهطابض نم م أين سم 0

 مهعاعرو سانلا ظالخا نم نوكي ركسعلا نم هنويتك, اوناك امو.ةداعلا قوف |

 تابترم ددع ةدايزو ةنمزخلا قيضل 8 نا 8 نودشب الف

 نم نيئيدللا نيتتكملل تابترملا ديدست ناكمالا يف ناك نثلو ةيركحسما
 نورهظي, تاقاحولا لها يداب تناك تالواحلا كلت' نافن فئاظولا تالواحب

 نيروذعم مهسفنا نور اوناك مهناف كلذ عمو. ىتالا نوفخبو نودرب ام اهنم

 مهنم ذِخْوي ناك ةيراشكلالا ثاواغا نال كلذو اهرمإ ناك ىلع نيروبو

 ةضحلا ةوشرلا ليق ندا وع و هييدوبعلاو زئاوجلا مسا ًارهجو 0 ةيلك غلام.

 ىجروطو ىرعزو ىجنوصماص ءاسورو لوقلا ادختتك نومرغي اوناك مهف |

 نبح ةوشرلاب روغثلا يف نيدوجوملا ةيرامككالا طابضو طسولان يحب روجلاو |
 نكلا ىلع نولوتملا كاذلناكف. مهنود نم نومرغي اوناك ًاضيا ءالوهو مهتيلوت

 ٠ هناوعفدي امل اليصحب تالواجلا ناتك ىلع نيروبخويشلاو |
 يف دوجوملا يا > ىلوقولرب نسل ظيحتسملا ةلودلا ركع ىتال ظ

 ةناتسالا يف بصتغا اهنم امسق نا كلذو . مهتابترمم مادعنا ببسب 6 روف ْ
 ناو روغتلا 2 نيمدختسملا ماظنو 1 مهؤاسور هبصتغا رخال ا ميقلاو ْ

 هيلاىرس عالقلاو عاقلا رئاس يف عقو يذلا داسفلا نا الا ًاظونع ناكج |

 ةزيجو ةدم دعب |
 ا ةيفاكح ١ تايثرم تنبع تناك ناو ةيلعلا ةلوبلا نإ كسار

 دسسلي

20 

 | ةطاس
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 01 عيدا مب يا.لاونملا اذهىلعطاضلا نم. يفوت يذلا قاراو

 | رت نا لبق اوفوت ©« طاضلا نم يا) قادودا هذه اورتشا نيذلا

 2 نم لك ناك كلذاف تاقاحولا ىلع نهولاو فعضلا ا نطق, هوعفد م

 اع ورد كارلا لا نمرهعثد ام. يفوتسي 0 تاكل كلو نم

 نساكألا 8 مهؤانلا رار رافنالا راص كلذ ىلع ءانبو ةنم 5

 . برملا. ىلا زوضحلا نما وعتتماف ءىش مهدبا يف 0 0 0

 دوجوم نكي مل ةنيزجلا نم اة د7 ةاعإ واملا ك5

 لاح نم, اوناك امن اضراب ءالوهو, نيفلا واب بنلا يوس, يتودامحلا ركسعملا, يف

 تاهسأ رئاسو. تاقوتو ساويس نم لب ةناتسإلا
 لق نم هانب ام ىلع © ةيراشكتالا 5, يرجكيلا باتتكا دادزب ناك و

 ا د2 فورعلاب ةاحاو ديلا ءالوه جدع .ًابضا ساري ناك كلذك
 1 ةيراشكالا ددع ناك ينوناقلا ناهلس ناطلبسلا ةربغج ربصع ىنف, « كولبا

 00000 تكد هس نم, تفإوملا كوالا, قلجر ديع ناكو الا ربثع قنا
 | «0» ةيراثكنالا ددع غلب ثلاثا دارمب ناطلسا) ريصعب ءاح املف فلاب هيج

 000 ىف ديلاثلا ده ناطلبسلا يصعب يبو اننا يع كوليلا قلخ, ددعو الأ

 ناطلسيلا مع يفو افلا ,. كوالا قلخ ددعو افلا ؛. ةيرايكتالا ددع غلب
 قلخ رادقمو 0 هيي ااا اا 9 لوالا دما

 ١ تاقفتنس مايقلا نع زجسعت تناك ىتلا ةسزخلا كلذ تراصف افلا م١ وللا
 مهف تلصِح ىتلا ةدايزلل ًارظن مهاقفتس مايقلا ىلع ةرداق ريغ ملبسلاا مايا. ديلا
 اوناك ًاللبلق مهددع ناك ل منا عم مهنش نتفلاو داديفلا عقو كلذلف

 هعم تْرَحح رادقم, ىلا مهددع داز املف م عفت ماظتنالا و طبضلا ةباغ يف

 ىلا كلذ ىداو 3 يه لازو مهمالفن لتخا مهدوأب مايقلا "نع د

 ىلع ا قافقشلاو رفانتلا لص ةلع اوراصو مهدايشا مدعو معايص

 فورمءملاركسعلا ىنا املو سلا مايا يف ىتح ةديدعلا هراكملاو دسافملا --

 ادعت ياما مهيلع تلسرا ةلودلا سماوا ٍ داشالا كولبلا قاخم

 اعلا اوقشو م اوقحتلا ىتح اوثبلي مل منكلو متكوش اوريبكو مهحامج

 ا ةلودلا ىلع 0 ءاليب اوراصف ةعاطلا مدعو نايصعلا ف اوغلابو 4
 ياسو كسا ا اسوس عب حامل نسم صحسس حب مسح سس يجر جس, جي نسج وعن جب جل 7!لان ا يعم اس جب اهو مص عجم جحا ناترحمو هس ب سس بسم اج »جب صسوو بيسمم ميج ص يا بع سن بحمام ع يا ب ع جب جل حس سجد اس مدعم ماجا هدعسمسم جمب لاجل رسم ص سسصسجسس دسم

 سوس ا لا سرج 0-02 مسا تت تتم جوس حج سجل تت سجال جل هساسس تح ست كاس ديس هكاستم سصس حتت تيس كج تحبط يل ا بم باد
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 2 عةتتقاولعلا 'يوذ ) ركامنعلا ددع داز دق هنا 0 انرهطظا مو 1

َ 148 

 || ًاضيا ةف واتللا- لاتكا نم تكا ولطلا ارئاش دانع اناذزا كلاذك "كانت زلا "نوذخا ا

 ظ مؤسرلاةدايز للا ةلواثلا ت رطضاف عيماور كيدشت م م ةندزذعا تقاضف ا

 ةْوّرْئلاو نار معلا ئعاوذل 0 ءادتعالاو ماد ًانعاد كلذ ناكف ةيريمالا |

 ١ لاعلالا -ةقافاو "اللا" نا نش ةعيف الم درك كلاللو |
 نمز يف زاص ىتح ةفواعلا باخا ددع :لياقت يف ةريشاملا تءقو اذنلتو ظ

 قلخ ادع راَضو الا 6١* نم وح. ةيراشكتالا ؛ددع يناثلا .قظطم ناظلدلا
 فئاوللارئاس نم ًاضيا مظع رادقم كلذ لثم ضفخو سفن 47.١ كوالا |
 ةلواكلاب ”تّرضا "ةففاؤلعلا “زئئوذ ' لفئاتوظلا ال اوه ةةرطك نا اكو . ةفولعلا :يوذ ظ

 نوناقلا ىقتقم .نم ناك دقو ةقاعزلازو .راهتلا بانا :ةلق اع رضا ”كلاذك |
 لخاد ”نيلكاشلا :ذاللا لها نم :نوتوكحي :ةفاءزلاو ايتلا تبابرا نا
 هتسؤت دحلا تلاثا "ذارم نالشسلا نضع قا اهلف  ةلطاتسالا هكللا نو كا ]|

 روكذلا نوتاقلا صوضن فااخم اذهو ءارزولا ةمدخ ىلا ةماعزلاو رامتلا

 يلويحلا رارثثالا نم 'اياعزلا قاتضاو 'داللا لها ناكو لاخلا تةاشف اننا |
 فويس نوزاقتنو لبخلا نوكرف ةماعزلاو راهتلا تابرا ىلا 2 لضاألا ]

 دئمون_ ىئمس ناك يذلا لماعلا نا نوناقلا طورش.نم ناكو .٠ م نوهشَسو 0

 0 وقحت م قا انهلها ريغ' ىلا ةماعز «وا اؤاميت>هحبو اذا تكد رثكا |

 5 اما يا نوكت مهرما اوكشو ةذاعسلا ناد ىلا فئاظإإلا |!

 راهتلا ةيجوت راص املف هضنم نم 2 ازيثكو .ناطلتتلا- فرط قم ١

 ةايتسؤاقحتسالا“ ٍباحصا ذجم مل ةداعسلا راد يف ءارزؤلا ةمدخ ىلا ةءاعزلاو

 هؤامدنو هوبرقم لان 'ثلاثلا دارم نانطلسلا رضع يفو + مهتاناكش راهظال
 ةتصاخ تناك ىلا عرازلاو ىرقلا ضءب اوضتغاف نكذ اك ةميظعلا ةهانولا
 "املف ”اهكلمت مهضعب و ١6 قل هءرا ) مسا .اهبلع-نوقلطي اوناكف نيملسملا ةازغب
 مهعابتا ىلا "تافاعزلاو تازراهتلا. نم اوك انوعرو ةمظع و109

 نم تالؤخلا نوهحو اوراصف اضإ مهلغف ةلوذلا تلكو لعفو مهشاوحو | 1

 امذعب و( قل هءرا ١ اهضعب راص تح مهمدخ 1 ةييللا" تافاعزلاو 06 | ' ٍْ

 5 م ةتنطلسلا ىضارالا يا >> ةينونامهلا صاوقلاب قألا اهضعب و © قلقمشاب اا ا
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 نادبالا ىحيح سانا دعاقتل صصخ امس

 ةراعتسمءامسا عقازرب تحن هكالما ىلا همضف رباكالا هبصتغا مق كلذكو

 ءاصاو قجانسلا ءاسصا تاواغاو باتكلا ضعب ىلا تاراهتلا ضعب لقتنا ىتح
 مكلاوةماقلا راصق» ناجبرهملا تح ءامدنلا رئاس ىلاو ءارزولا تاواغاو ءازمالا
 اهعير ناكو ةيناطلسلا تاءاربلا ىضتقم مهكيلامو مهمادخ ءامساب دبق 00

 عم ةفلتخ ةايط انكو ةيشاللا رئاسو نودرقملاو ءامدنلا اهلعج اهضعب و م

 ةازغلاو ندهاجلا قوقح نم اهنال ًافلطم زوم ال ىضارالا هذه فقو 5

 هتاف ناملس ناطلسلا مايا يف ترهظ دق ةبريمالا ىضارالا فقو ةعدو

 تافتلالا لك هيلا تفتلا مظعا ًاردص هلعجو هل ًارهص اشاب متسر ذخلا امدنع
 0 مف هدادجا اهتحتق ىتلا ىرقلا نم ةدع كلف هيناما لين لع هدعاسو أ

 كَ ىجوق عفر دقو ةفلتحم هوحو ٍِق اهفقو هلا الا هيلا راشملا اشانلا نم

 ناك هنا هيف لو. عبارلا دارم ناطلسلا ىلا فاقوالا هذه صوصخم ًاوررقت

 نا ريغ ةشزخلل 3 ما تناك نيطالسلا صاوخ دحا ىلوتس الل

 00 صوصتل ًافالخ ل اهنولعحم اوذخا كلذ دعب اوءاح نيذلا

 ا 1 اوكح د لالا تبل ةضاخنا قولا نم مظع مق عاض كلذإف

 فاقواو كالما ةدع دحوبو لاق مث . كلط رجالا نومنتغي مهنا ندقتعم

 يفو تاربملا نم اهنا رمالا ىهاظ يف ىهو . فيرمشلا عرشلا اهزيجم ال

 كلامملا يف ةدوجوملا عرازملاو ىرقلا عير ناف .لاملا تيل ةعاضا ىه ةقيقحلا

 ةلاملاو فيك .٠ نيلتاقملاو ةازغلا قح ىهف لاملا تيب سفن ىه ةيمالسالا

 عرمشلا 2 اهف رمد هحو نبع ىلا عرازملاو ىضارالا هذه فقو زوج هذه

 ناتو نه تفي عشا عرمشلا اهزي# ىتلا فاقوالا نا يرمعل ٠ فيررمشللا

 يت ا رابح مناف ةيلاعلا هنانج يف هللا مهنكسا ةضالإ :نطواشلا تا

 قباسلا نمزلا 2 اومعناو . نيملسملا عيش 0 اهوحتف ىبلا كلامملا نم

 كلامملا نم عرازملاو .ىرقلا ضعس يب رلكبو كن يزاغب نيقلملا نايعالا ىلع

 مث ةلودلاو نبدلا ةرصن يف مهقدصل ءازج ةيلعلا ةلودلا لظ يف اهوحتف يتلا

 | دصقب نيملسملا عب ناطللا :نذا تح هذه اوفقو نابعالا ءالوه نا

 ِ اهاوس و 0 هعأ اهزاحا ا فاقوالا ىف هذهف هلل ايلا مهعفن 1

: 1 2 0 
 مخ كنا
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 0 0 نا ناطلسلا نم هبرش درح# ناسنالل غوسإ تل عورشم ريغ 8

 ترس ةصتخ ىو ةدددع نينس دنم تحتف تلا عرازللاو ىرقلا ىلع

 .اهفقو حلصي 0

 ىضارالا فقو باب معتف يذلا وه اشاب متسر نا لوقلا ىللصاحو

 هدعب ءاح نم هب ىدتقاف نيدهاجلاو ةازغلا قوقح نم ىه ىتا ةيريمالا

 كلذ ناكف ماع اهتادراول ًاراردتساو مهاقعاو مهدالوال ًاعفن اهوفقؤاف
 اناا .ضارقناو تاماعزلاو تارات“ ناصقم لا ل“

 الكام ةازغلا قح ىه.:ىتلا ةماعزلاو تا رامتلا تسما ةروصلا هذه ىلعف ْ

 يف تناك ىتلا ةميظعلا ةيركسعلا هئيه تلحيمضا ةريصق ةدم يفو كاذو اذهل

 ريغ ةلودلا تحصاف تالايالاو ةيولالا قنور كازو ماظننالاو بيترتلا ةياغ

 همواقم نع الخف دالللا لخاد نورهظب نذلا ةاصعلا 95 ىلع ةرداق

 رثكا ةماعزلاو راهتلا بابرا.نم قبس مل مايالا روم عف . لودلا نم اهئادعا
 برا عش امدنع اوناك دقف كلذ ىلع ةدايزو.فالا ةينامث وا ةعبس نم

 نايبو مهئايتم ىلع فالخلا نم مس عقو امل كلذو حالسلا لمح نوبأب
 ضقانتلاو للخلا عقوف لون اّتسالا نم هجوت تناك تاماعزلا وتارامتلا نا اذه

 امهم لك بع ام ىلع ءانس دحاو راهب نابعدب مهمناصخش ناك ىتح تاءاربلايف

 قرط امدنعو اهاوخ فلتخاو اهومضم ضقانتىتلا همان ررقملاو تاءاربلانم

 اوي رت هاوس قوقل ضارع ١١ دك الثم ًانالف نا ةينونامهلا ةرمضألا عماسم

 نامصخلا ناكو هيوذ ىلا قحلا ةداعاو هعدرو هعنم مزاي هنا الا ردصف هنم

 نادبم يف مهحاوراب ةلودلا نودش ةأزغلا ناكص امِسو ةءاربلا هذه نالمحم

 ليصاحملا مسوم لولح دنع مهقجانس ىلا بهذت ميماصلا كاكا ولا

 رحالا مسقلا ةدالا ىضاق ذخابو اهنم امسق رد عنررلا عب مح طبضتق

 تاديناب :كلزو. ةفاعلاو تاراهتلا باصتا . لاوحا كلذل تءضعضتف

 ىلا درو اذا كلذ لبق نم يللاهالا ناك دق هنا عم .ةيناطلسلا تانامرفلا

 ريغصلاو ريكحلا ةفهد لصحنو هلا نوهت فيش سما مهئادإب ىدحا

 . يتاطلس نامرف رضح هنا نولوشو اماث اعوضخ هقوطنا نوعضخو هنم

 كاز “+ :اينمتانومضم ىف .فالتشنالاو تاع يلا ىف ”لضقانتلا ل ا
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 باتا ىلءهجوتنت يالا ريما يا كب يالا فئاظو تناك ميدقلا نمو

 اكس نودي ايف موازعي ةالولا راصف راتعالاو ضرعلا لهاو ةماقتسالا

 لل انعلااوا ةوشدااو هبا ان تداسفاا ةلصخشلا مهعفانم ىلا الاسرتسا بجوم

 ال سانا عاعر نمو لفاسا اوناك ناو اهنورلقتن :نصانملا بتاححا رايضو

 ةغونتملا لئاسولاو باسالا اودجم نا اضيا ءالوه ةداع نم راصو اهنوقحتس

 عمو ةرضم ةريثك ًارارضا هوجولا ثدحاو كاذ نولوبو اذه نولزعيو

 اوناك. انع مهلاغشا تداز دقف مفاح لالحمضاو ةماعزلاو راهتلا بايرا ةلق

 تاعطاقع اتطيترا ناملسملاو ناكروبلا ”نئطاطب نال كلو لبق نم هيلع

 يناب ال راصو راهتلا ةمدخ اضبا اوذسن يلوطانالا ةلابا يف ةاشملاو ةصوضخم

 سراتملا رفحلاقئاب ةماعزلاو راهتلا تايار تفلكو برحلا ىلا ءالوه نم دحا

 ةلبا يف مه نبذلا ةاشملاو ةقاشلا لاغشالا نم كلذ ريغو عفادملاب قلعتب امو

 رامتلا اولطبا يلوطانالا

 لا نم طع نأ 1 كاملا واما عيمج يف للخحلا اذه ىرثف

 يف ىتس نا ىبأ مهضعب و والا يوذ لوقلا ةفيظو اورلت ©« ىجتقالا )

 دنج ىلا ةيلعلا ةلودلا تجاتحاف اضيا ةفئاطلا هذه كلذل تضرّناف ةيحنقالا

 دال زا. للنت امدنع ناكف ©« ةجاهملا ف نيحنقالا ةفيظو ءاشال راتاتلا

 م. نم ًاوح نيغلالا راتاتلا دونجم ءادعالا دالب ىلا 0 تاناخ فحزي

 رتاقر اها وحب ا رجاؤم :تلوتسا: انحو نوكشو نويدف 0 قمت اهلا عى

 ىلع زيكج لآ نيطالس ةلئاع .نم ( اسير ) ةيلعلا ةلودلا تنيع ميرقلا ىلع
 ا ماعم يف تذخاو .ةيناثعلا داللا يف نددوجوملا راثاتلا دنج

 ةّنه ىلا ةِن رد تكرشا تلوحنو ملاعلا لاوحا تلدبت امل هنا الا قباسلا

 0 انا سافل لصح 1 ةعدقلا مهمعاحشو راثاتلا ةلوص تلازو ىرخا

 30 لبق تاصح امك

 اكميبتاور عطق نم ةازغلاب هولعف اب هونرقمو ناطلسلا ءامدن 2

 رئاسو ةيولالاو تالايالا هبحوت يف اولخادتو ةوشرلا باب اوحتف لب هانركذ

 »او رمس و اهلها سيل نم مدقتو ةقايللا ووذ رخاتف نودبرب نم ىلا بصاخلا ْ

 رس 1 ا طاطا مدل

3 

8 5 
 يو
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 نفعا اش :ةرارا تلاع نعمت نع هود تا 5 نبروحهم

 قس ملو .سقف لاونملا اذه ىلعو ءارمالا ءارما مومعلو قجانسلا تاوكب

 ناهلس ناطلسلا ةرضح ىار امل هنالو . الوا ناك م5 راشعاو ردق بترلل

 ولعو ةرمبشلاو سفانتلاو رخافتلا ىلا لام اهركسع ةرفوو ةلوذلا ةوق ناخ

 رف 6 ميكولم نيد ىلع سانا ) لبق ام نيلماع هبهذم يللاهالا تيهذو ناشلا
 طسف مم اقفس مايقلل نكت لوقلا ا فئاظوو صصاخملا ناجحا تتاور كعلا

 تايدعتلاو ملاظملا تدادزا بصانملا باعصا ت ريك ءاملكو جاستا ءا تعالو ملغلا 1

 ديبزت ىعادب مازتلالا لوصا هركذ مدقت يذلا اشاب مسر ثدحاو .ًاضيا

 نوباصص صاوخ ةاهسملا ةينونامحلا ىضارالا عير حرطف ةيريمالا لاومالا

 تامازتلالا ذخا فاصنالاو نيدلا باتا نايعالاىنأ الو نيمزتاملل عاطقالاو .

 ىرقلا )صارخ بيرخن ىلا 20 0 كلذ راصف لفاسالاو لذارالا اهذخا

 عقوو تاء ادحالاو ملاظملا هله نذدملا تب رخف © عاطقالاو ةينونامهللا

 تادراو تصقنف رقفلا لرش يف ةلودلا ةسزخ ةقبقألا يف مه نيذلا اياعرلا

 اولواطتنبذلا يداعالا يدبا عفدل ةيفاك ةوق نم قس ملو امظع ًاصقن ةلودلا
 نتفلا ةرثكب ىقابلا بارخ دازو ندملا ركصا ٍبهذف ةيناقاخلا دودحلا ىلع

 يبخادلا داسفلاو

 هرقل راغن دا زرع (ناملشلا 8 يف: تنشحم نكت ناو ةلودلا حاصم نا

 تناك نآو ةلودلاو كوالا نم اوسإ لاح ىلإ تنحل 0 نكلو هشطبو

 اهماف يلي ربوك اشاب دم مالا رخآ يف هير يذلا ماظنلا ىلع اهكولسل توقت دق

 لالتخالا يف اهرما ذخا ةزيحو ةدع كعب

 مظنت لوحنو ابورا يف قرتت عئانصلاو نونفلا تذخا رصعلا كلذ يفو

 دئتق وةلودلا ىلع 0 ناكف اذه ىلع ءانسو ةديدج ةّسه ىلا مهميلعتو 00

 يف كاظتتو اه رآ انبع ميظنت رما حلصت, ناو اهماظن نم لتخا ام حلصت نا

 اشاب مهرا ةرازو مايا يف ةدئاس تناك ىتلا ةهافسلا نا ريغ ةسرجلا اهتاودا

 قالخا .ىلعو كلا ةاودلا مسج ىلع ًاراغف: كلذ نود تلا ناسا

 0 تحتم باحتا ايو ءارمالا دراما قحاتسلا ةراماك

ْ 

 ا
1 

 ١

 1 والا دوم ناطلسلا ةرمضح مايا ةدمب .كلذ دعب تاب مل ولف ليش ةنمدلا

 ا ل سس سس سس لا جا ل حس يم خس صخ صج مح يريم يستحم مص صخشسس7لا



 7” نم ةلودلا ىلع فوحلا تقول كلذ نم عقوتس ناكل ةينلاو ةريغلاب روشملا

 مهي“ للخو ميظ ء رطخ يف اهعوقو

 نوجرخم اوناك ماظعلا نيينائعلا نيطالسلا فالسا تارضح نا نم الو
 رقم ىلا اوداع اذاف تاوزغلا رثكأ ىلا برحلا تقو ةينويامحلا مهركاسع عم

 ًاماقئاق ءارزولا دحا نوبصنس اوناك لب ةديدم ةدم هبف نوثكمي ال ةنطلسلا

 ناكس إل هنومسي رومام ىلا اهطبرو ةدللا طنض ةفيظو نوليحنو لوبناتسال
 كلذ دعب نوهذيو يناثلا ةيراشكلالا ةغا وهو ةيطبضلا رظان ىنعب « ىثاب |

 نولوجيف ةنطلسلا ةناطبو نيرادتسمو ءارزولاو ءاملعلاو ةاودلا لاحر عم

 صنقلاو ديصلا يف مهتاقوا نوفرصي 2اقاو زعم ىو هئراجأ راوخ ىف ةرك

 قلعتن لامعاو تاكرحم نوتاي انيتحو برمخلا تاسرمت بورض نم اه نيذللا

 ةنطلسلا ناكحرا كلذل تراصف ماهسلاو صاصرلاب فادهالا ىمرك برملاب
 مهلاوحا ىنعا ةنؤملا ةفيفخ ةرايس ةوق ةباثع ملا مايا يف نيروماملا رئاسو

 ةزكخ ىضتقت ىلا اهعاودو ةيهافرلا روما يف مهل ةمح ال نيرفاسملا لاوحا
 امشاب دمحا نا ىورب امو ٠ ممتاقفن ىلع دز” مهمادراو تناك هكلدلف تاققلل

 راصف قر مث راوتكس ةبراحم يف عبارلا ريزولا ةيترم راقت اشاب تسر رهص

 أ ةجالا ةسلا نم كلعال ناكءادتبالا يف ةرازولا دلقت املو .مظعا ريو
 ناكمنا عم هتيب يف ةيناثلاو ينوامحملا ناويدلا يف امدحا سبلب نيتورف ريغ

 لاونملا اذه ىلع ءارزولا لك ناكو ةريخذلاو ةدعلا للماك دع ةئامسحح كلع
 000000 لاا نم ةئلمو لاقل“ نم راطق ةئام هعاض يف :خبنم لكلو

 وا لج ءارسش نع .ىغتسي تاهملا نم ةهج ىلا ًارومأم مهدحا راس اذا
 هيلعلا ةلودلا تلقتنا مث مايا ةتالث ةدم يف رفسلا باسا هيلع رسسو ناصح

 ماظعلا نيقاوخلا تارمضح ناكف ةراضحلا لاوحا ىلا ةوادبلا لاوجا نم

 رئاس مهلاوحا يف مهعبتو ةحارلا اوفلا ىتح ةفالخلا راد يف ًاثاد نوثكك
 لوساتسا لخاد ةميظعلا تايانلاو ةخماشلا روصقلا اورمعف' ةلودلا لاحر
 هبشتلاءادىرسف اهبسح ىلع نيمثلا ثاثالاو فراخزلاو ةنبزلا عاوناب اهوامحو

 ال5 ريع ىلإ هلا تاشورفملاو ةزحاقلا نسالملا داتا اًوفلكتف ةماعلا ىلا

 : م ىلع ةفحاف ةدايز نرروماملا فيراصم تدازف. فرثلا ىعاود نم قل

0 - 
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 ١ 3 1 هرم كحل وق وقل لإ همنا نحر اء ةيسالا |
 ءارقفلا نوفاك كلذك نومزتلملاو ةظهاب روجاب مهضارا نومزاي تاماعزلاو

| 

 ا

 ظ

 هدوم

 تلا لاومالل اليصحم روللاو ملظلا نم هامحم ىلع مهل ةقاط ال امي اياعزلا نم

 مهناط واةرجاهم ىلعيلاهالا رثكآ كلذب اوه ركاف مهضأل ًااظهاب ًاحرو اهوعفد

 ةيئاتعالا ىلا مهرزكاو ةيبنجالا دالبلا ىلا مهنم ةمذلا لهاو اياعرلا لحتراف

 لحم اهيف قبب مف اهلا نيدراؤلاب اهرايد تصغ ىتح ىتح اورثكو ا+ اونطوتساو

 تقاضخ ضع بضع امصالعب ةردصتم تلاشي 5 تناكو ناكسلا نم غراف

 ةنوفعلانمءاوهلا دسفو قيررلا عوقو كلذازكق اتوب دكا عم

 تاللغلاو ةنوُملا تزعو ضاصالاو للعلا ترشتناف سوفنلا ماحدزال ةريثكلا

 يلاهالا نوملظي. .ةعابلا .ناكف اهعابتا ىلا .ةموكللا ترطضاق نااعلسلا +
 داللابإ رخل يك ايناد راض انهو دع يف كلذ نينس امك اشحاف ًاملظ |

 ةقافلا كا رشا 2 داععلا طوقسو

 اهقرتو ةيندملا لاح ىلا ةوادبلا لاح نم ممألا لاقتنا نا مولعملا نمو

 لاوحاهبجوتست ام اهمايقو اهلاوحال ةمزاللا ريادتلا ذاخلا ىعدتسإ اهينا سم يف

 كويمحمت حنو هميسب م مساس مم هي <

 و هنا وج مسج سس خس جمجودصم دس سسب سلس هيجل هعمل ل ديس ماس سا عصمت فس هاه يدس يدي ج فعن دبا( دو مسح 247 ا د ب م حم عسب جم عمم سب بمص مع وع ب مب ع م مو حرا 2 هج درو همت

 ةراضألا لاح يف مهو ةلودلا ءالكو ضورف نم ناكف ىببط صا وهو نمزلا

 ةعارزلا قاطن عيسوتو معئانصلاو نونفلا راثكا ىلا مهراظنا اوهجوب نا

 كلملا مئاعدل ةيوقت ةندمتملا ممالا ركاسك اهيردتو ركاسعلا ملعتو ةراحتلاو
 لئاسولاب اوئبشتيو نمزلا صرف اومنتي نا نم الدب مهنا ريغ هل ًازيزعتو

 اوضماو كلذ نع مهراكفا اوفرص انيك لاح يف ةلودلا ءاَه ىلا ةيعادلا

 اهلع ناك ىت دا ةئيدرلا لاوخالا نع تاشن ىتلا ةهافسلاو تاوبشلا قف مهئاقوا

 ديلا كلذل بصعتف . ذالملاو ىهالملاب هتاقوا فرصب ناك هتاف اشاب ميهاربا

 نا اهس الو اهل ةعفانا ريادتلا ءارحا نود اولاحو ةلودلا ىلع اودرمتو

 اوكرتب ملو مهصعتو مهلهج طرفل 0 ماظنلا اوذبن ةيراثكتالا

 ةأ هب ركتملا 3 كلذل تراصف ديدج ركسع مي ءلفاتل ةلودلل ةصرفلا
 يبأب مزكا قاك نينا فا ع د مظنست هاشم تاك سانا نيب

 ةناسلب 0

 ١ امدنع مهرما ايضا يف ةيمالسالا رككسعلا نا كب دمحا ديواح لوش
 يسيل



 ع مهلاسو مهتعاجش تناك تاماظنلاو طباورلا ىلا ن.داقنم ا

30 

 د ىبرح ام دنع كلاثلا دمحا نلطلسلا رصع 2 مهنا 5 نانثا اه

 باحا 00 هللا هحارا ال لوتقملا اشاب مهربا ةدعاسبو ذئتقو ينوامحلا

 ةيراشكتالا قاع و التماو دنلا ماظن لتخاف لوق ىمسملا ركسعلا كلس يفاطملا
 "يد نافل راو. ثالث هس ىف ترج ىتلا» ةعقاولا فو. .: شانلا لفاساب مالا

 سولح يفو . نوناقلا ىلا نوداقنسو ماظنلا نوف رعب نذلا نابعالا دوحو

 ًاريثكءالبلا اذه معو ءايقشالا نم ؟نرتكا هدعا ل والا دوم :ناطلسلا_ةرسضح

 ردك لق ناوبا برح ىو ٠ مهلاغشاب عفتنس نيذلاو مهل ةحنج ال نيدلا نم

 ضورف فزع نم مهم قب يلف ةقبقح ةيراعكحنالا .نم اوناك نيذلا نم

 دنع مولغمو نور وعزام ىلا لابطا“ كا“ مث لباقلا الا هتباعر قحو نوناقلا

 كلذ الل اف دبل ني ةمذرش 0 0 ىلع ماقمث هنا ةداعلانمو عبمجلا
 فزلاب سنا ناك لوتقملا اشاب مهربا نا ريغ لاتقلا عماعميف لوخدلانوريثك
 تكا مدعا هنا 6 تناحالا :ةاضرم 1 ًالاسرتسا مهزكارم نع م
 بولق كلذل تفعضف ةنهاو باسال ةناتسالا يف مادقالاو ةماهشلا باحصا :ن
 نولذبب ةيراهككحنالا تاوافا ذخا مث مهنم هب عفت نم قبس ملو د

 ةفيظو يف مهريغ كي و 6 ورا 3 6 نسما ليل ةوقدلا

 4 تار تاذ ةيركحرع ةفيظو صو ١ ىعئاسالا ةفيظو تراصو طاضلا
 6 ءاعدلا الا ممل ةفيظو الو تاشاعم .مهل نيذلا يا ١  اوكاعدلا ةفيظوك١
 نم تاياتخلا ةعس ىلع ًازئاح ةيزاثكتالا دحا ناك اذاو .ىرتشتو عاين

 ناكو ةلودلا ءارزو ةحار نم مظعا ةحار يف هنا هسفن ىرب ناك ىاسالا |

4 

 و . اهراتعا كلذل طقسف رادقوجوشش نيفورعءملا ةلودلا لاحر ةمدخو 1

 , اذه اولات نيذلا ةيراشككالا تاواغا راصف ىربك ةيانع وه هلان ام نا دقتعي

 شاعم مهاب رم فرص 00 |وناك قاقحتتسا ا ريغب و ةوشرلاب يصنلا

 دوفنلا لهاو ةلودلا لاحرل ة ةنمووم وم ١/ مهمانيعم نم امو نيراتعاو مايا ةرشع

 لوعيو هيلا 7 عاحش لاكلا هذه 2 قب ض مهرطاوخ ًايولاحتسا اهف

 ةيركسعلا ةفيظولا يا ىماسالا كلذا تراصف نييقيقملا ةيراشككالا نم هيلع
 00 داءانق هيدا ىلإ ىلست ىلا كرمكلا :ةفواع ةلزنف ام رخيتقي - ناك لا



 «ددد)

 0 عم فاعضا ةثالث مهتابت رم ىلع دزت مدخلا تار نأ دتملا 1

 5 ىَذاَو 000 ا رفحك قاشملا لمحت نم هيلع

 تاراصو دوج اووكل نا ند الد مهددع يف اونوكي نا اونمتو 1

 ددع َكقكأ دعاستتلا بالاول: ىلإ ايمو لقت انا سولي كيما كنس

 برح عوقو دنع ةلودلا تحبصا ىتح ( ةاغملا يا ا) ىجنكشالا ركاسعلا

 دقو م ىلع كلذ لقثف هتدايزو ىكاسالا دنح ديدجن ىلا ةرطضم ام

 نود نا انو « ةيراشن كالا ) نيين اعلا ةعاحشل ىراضصنلا كولم فرتعا

 ار مهنم تام نه نا نودقتعي مهنا اوفرعو ةبلك تابوعص مهتمواقم

 هدرا ةلودلل مهتب راحت يف سرفلا ناكو توملا نوفاخم الف 0 تاف

 عةيراشكتالاِك اد نوددرب ١ دوحسلا رثكي نم ةينائعلا ركاسعلا نيب دجوي ءله
 ءىشب مه عفن ال اوحصاو مه سمأ لتخاو . كلذ دعب مهاح تريغت دق نكلو

 ةقبطلا نم اوناك كوللا قلخو ةيراشككالا قاحو نا لوقلا لصاحو 1

 لللالوخدو ةيركسلا ماين 0 لوح نا ريغ ايندلا دونح عيب نلي ىلوالا

 «ركدع 'لاعشم اتوملاا لاك راو راض ةماعلا مهتورع مصق مهماظن. يف
 1 ماعلا: نيفتلا

 م ةمزاللا تاماظنلاب ثيشتلا نكما ام كلاثلا ةدمح) ناطلسلا رصع يفو

 ةمجراخلاو ةيلخادلا دسافملل لوالا دوم ناطلسلا رصع يف رمستت مل اهنا

 اهاوحا تريغتو ةلودلا تفعض تح 7 كعب 6 ريغَس رك اسعلا لا تذدخاف

 لع يف ناكو عئانصلاو نونفلا ىقرت يف ةده# ابروا لود تناك نيح ىلع

 اهل :ًاهناف 'اهمظنسو .ةبرركشملا روما برب هنأ ثلاثا قطصم قاسيسلا 0

 اسنرف طاض دحاو يرجا هداز كن تاووطامرر 3 قاطلا ةعبرمس عفادم

 اهلعتو ىلا لفت ةلسانا ريغ هناخوطلا يف ةريثكت اجالطأ ىرحاو

 نيذلا لفقر ندرزلا 0 فو انااا قفوي مل ذأ ةعلاطملا تحن تش دق

 ترك هنطلسلا ناكراو لأحرلا نم هيلا جاتحن امو ةلودلا لاح نوقرع

 ابهيشاوقو ةيمالاسالا| زكام ماظن ناك ةاغ ناح ىلع مة ف برحلا

 نيذلل ةبهن ةيركسلا تابترملا تناكو هانركذ ام وحن ىلع لالتخا يف

 نيحاللفلا نم لاحر بلح ىلا ةرطضم ةلودلا تحصاف ةيدنحال نوحاص, 50

 0 وس ناضل ا تاس



 0 0 ا

 كيف

 م مهناذآ تفلأ الو دورابلا ةحئار اومتشا ام نيذلا فرحلا بابرا 1
 : مهتاسرا مث ةظهانلا تاقفنا مه تلدبو .نضنالا .قشن منعمش عفادملاو ليانقلا ا

 نيب ردم ريغمموكل ةمظنملا ركاسعلا ماما اوف مف ةملعم دونج ةلزتع برحلاولا

 || موزا عمجا ملاعلل تتبثا. ةيلاوتم تناك ىتلا تاميزهلاف رارفلا ىلا اونكرا لب
 | لالتخاو مهوتعو هب راشكتالا ءادتعا نا ريغ هتشاف تناباو ديدحلا ماظنلا

 ظ نيطالسا تارمضح ناكو كلذ عوقو نود لاح دق فئاواعلا رئاس لاوحا

 ةيراشكتالا نوددمو ةيراشككالاب ةتسلا كوابلا قلخ نودده نيفلاسلا ماظعلا

 ءالوهماظن لتخا املف تاماعزلاو راهتلا بابراب ًاعم امهنوددجو كولبلا قام

 ةوق ةلودلل قبن شل مدعلا م كح يف راصو لال>حمضالا ةحرد غلب و قبس 3

 دايقنالاو“ ةعاطلا ىلع تاقاحوالا باتا اهع هركت
 لاعب ناتحا انساب دان ام رح 'ةيرككسلاو ةكلملا :ماطنا قتجا# مو

 قرطلا لاوحا لامحالا هجو ىلع حرشنلو اميناوقو ةيملعلا قرطلا بابرا
 ةقحاللاو ةقاسلا ةروكذملا

 مور يف ءانتعالاو ةمهلا ةباغ نولذبس نييناثعلا نيطالسلا فالسا ناك

 تاكاوءا رعشلاو ءالضفلاو ءاملخلاب هسورب ةنس دام تالتما ىتح فراعملاو مولعلا

 ناطلساا ةرمضح لذ كلملل ةدعاق اهذاخلاو- لويناتسا حتف دعب و ءاقنالا

 معلا قوس تقفنف اهف فراعملاو مولعلا ةيقرت ليبس يف هدهج خافلا ناحن دو

 تاسهملا عيمح نم ةيلعلا ةناتسالا ىلا رضح ناك ىتح ًاميظع ًاقافن ةفرعملاو
 || ةزيجوةدم يف ةرهكلا ةماعلا شواقملا تدشف :قانلاب مهلا راشي نيذلا ءاملعلا

 ' راشعالا ةباغ 2 سردتلا ةسر تحاو ةفرعملاو 0 لهاب ةداعسلا راد تلمو

 درجمب رمسيتب ال اهلا لوصولا ناكو ركسع ىضاقو ةيولوملا ىلا ةلصوم اهنال
 ىهىتلا ةمزالملل اصح ةلئوط 6 سرادملا يف لاغتشالاب لب ةيلهالاو ملا

 هيلع نيعت ءاملعلا ةحرد ىلا لصوتلا ةلطلا دحا دارا اذاو سيردتلل لخدم

 دحا ىلا هخيش هذخأي مث مهدحا دنع يئادتبالا سردلا ىلع ًالوا رباثب نا
 بستكي نا ىلا كلذ ىلع لازب الو ةيلخادلا سوردلا هيلع ارقيف نيسردملا

 ٍبلاطلا ىتش نك ترد يف لوخدلا لجالو © نحت ١ سوردل ةلهالا

 ا ةيدادعالا سرادملا مكح يف امل ىه تلا سرادملا يف ةنيعملا مولعلا لمكي نأ 5
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 ا سرادملا ىف نحت سرادمو ( نح ةادوم ٠ سرادملا كلتل لاو[

 دمش .ناطلسلل فيرسشلا عمالا يفرط يف صاصرلاب ةفوقسملاو رجلا 2

 سرادملا هذه رح يف نومسقملا ةيلطلاو ا نح و اه لاهو جمافلا |

 (ديعم) مهتامدقل لاشو ةلوقم ةديدع لا مهو ءاملعلا لضافا نم اوناك

 ةامسملا ناءلا سرادملا يف مولعلا مءوثرش ا ىلع ءالكو اوناك نذلا مهو

 ىجوق لوش. سرادملا كل ءارو ةعقاولا ةيدادعالا ماقم يف هو « ةمناو |

 ناك كفل مرات نيح ىلا هنا عبارلا دارم ناطلسلا ىلا اهمدق ةلاسر ىف كن

 نالا نيسردملا ريظن راشعاو ردق نح يدم

 ةيدادعالا سرادملا ىلا ةيادّسالا سرادملا نم نولقتس ةلطلا ناك اذكهف
 يا ةينوبامحلا ةمانزورلا يف ديقت مهّؤامسا تاكو نونفلاو مولعلا نولمكف

 لصاخلاو «هجراخ 7 نح لخاد نيمزالم نوريصي امدنع ةيناطلسلا تالحسلا

 نم دحا مهف نكي ملو فراعملاو مولعا باحا نم اوناك ةفاك نيمزالملا نا

 هنارقا ىلع زاتما مهدحا نا ققحي انيحو ٠ لا والا يلوهجم نم وا ءالهحلا

 سوؤؤرلا هل ىطع 0 ءاملعلا ةودق ا) ناونع لانو هفراعمو ةهمولعب

 اجيزدت قرش هدلعب و» 6 جراقلا ءادتنا ال١ سرانم نم ةسردم فا
 «ن*) و (لخاد ) سرادم نم ةسردم سوؤر ىلع هتنون تنا اذا زوخحو

 ةيترلا هذه ىلع زوحت ال يذلاو مارتحالاو فرمثلا ىلع ًازئاح كل نوكو
 ءاملعلا نم اوناك مهلكو ءاضقلا بصنم لانس مولعلاو فراعملا :باعصا نم

 رظن يف اوناك مهناف ماركلا نوسردملا اهسال ماركالاو مارتحالل نيقحتسملا
 نيسدنهملاو ءابطالاك فراعملاو مولعلا بابرا نا ثيحو . نيدهتحلا ةباثع سانلا

 ًامبنمو مولعلا ةسؤتل اكرم سسزادملا كلت تناك ةلطلا كلوا 0 نا
 مسج يف ةيسؤرلا ءاضعالا مه نيذلا فراغعملا باصسا رئاسلو مكحلا و 71 احلل ٠

 ةيعامجالا ألا

 ف مهالا صعاالااب نومتجع نذلا نيسردملا ترصو ردق 0 ةحاح الو

 عيمج ناب نزاتم اوناك مهنال 6 نام نحت ١ ىسردم اضاوعلاو سرردتلا

 ءاعلعلا دخا ناك املو .٠ ماعلاو صاوخلا راظنا يف ناشلا ىيبفر اوناكو ءاملعلا

 : هل اوبصقق مالسالا ةخيشم هيلع تهجو زاجحلا يف يدنفا لامح ىلع همسا م“
 ضل ا

5 
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 ]د ةعفرو ملزم واع ىلع ليلد اذهو هين نيل « نحح ) ىسردم نم ا

4 

 مماش
 ةودق ) وهو مهسوؤر تانامرفيف ررحملا ناونعلام هلق حب نيسردملا عيمج ناكو

 سوردلل ةدعملا رجلا يف نونفلاو مولعلا نوسرد» اوناكو « نيققحملا ءاملعلا

 اك نينا لا الا سردتلا نبوؤر- ةسرا ىطعت تناك اهو سرادملا .يف

 نولذسف ةداهشلا يا ةمزالملا ةقرو هنومسي ام نولاسو اهشرط يف نومزالب.

 مهتيلها نوتبشيو ةيلاعلا مولعلا نم علضتلا يف ةليوط ةدم مهيعاسم دئنح

 يذةءادد نونيعي ءالوه نك ادع لق ءا 6 مهاثماو مهنارقا نيب مهلكو

 سرادملا نم ةسرم لقا ىه ىتبا سرادملا نم 0 يف سردتلا 1 ءدب

 ةسردم نم نولقتنس 0 بصانم يف نوقرتي كلذ دعبو رخالا

 مولعلا مهليصحم :ءانثا ىرخا ىلا

 داللا ةاضقو ةاضقلا ىضاق ماقمب وه ىذلا ركسع ةاضق بصنم ناكو

 ندردلا تتر لع ن.زئاخلا ءاملعلا ىلا هحو» هنرداو لوممالساك ةميسكلا

 ه0 ةربع سمح وا :نينس رشع ةدم مهصنم نودإةس نكاسعلا :ءاضق ناكد

 الف ةديدم ةدم مهتايرومام يف نوتش. يلاوملاو ةاضقلا نم مهريغ ناك اك
 ةيفاك تايثرع دعاقتلا لها نم نوريصي مهاصفنا دعب و يحوم ريغب اممنول زعب

 سيردتلا شاعمع دعاقتلا رات مهضعب ناكو

 ءاسطالا ةدايز ىلا جايتحالا ةديدش ةينونامهلا تاركسعملا تراص املو

 ىلع نيسدنهملا ةيمها تدازو ناخ ناهلس ناطلسلا رصع ةبادد يف ني>ارجلاو

 اقوا ذا ةيايلدلا عما بنان ةيط ةسردم تديش كاس مس

 ا ىهو « ىنشتسم )ل ءافشلا راد اهراوجيف تسو مهريغ نع ءابطالا فنص

 اضيادبشو نيا كلذ ىلا لق نم ابورا لها نم دحا لاب ىلع :رطخت نكت

 0011 ثلا ترجو. روكذملا تنيرمقلا عماخلا راوجمب ة ةريك سرادم عبرا

 تئفنا مثةيبرحلا نونفلا تامدقم اهنال اف: اهرمشنو ةيضايرلا مولعلا جورت يف

 ةيدادعا سرادملا ةلمح نم ةدع ربتعاو روكذملا عماجلا ماما ثيدحلا راد

 « ةيناملس ةلصوم ١ تيمسو هينالسلا سرادملل

 ا كلدو .ةسر ةريثع ىتتثا ىلا نيسردملا بتر.:تميسسق كلذ دعبو
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 © لخاد ءادتبا) « جراخ ءادسا » ىه ةرشع قىثالا بترلا هذهو

 © يبثمتلا ءادشبا ١ ( نامث نكح ١ 4 نحح ةلصوم (١ لخاد ترحل

 © ةينايلسإل 6 هينايلس سماوخ ١ 6 ةيناملشت ةلصوم ) ( يلشفتلا ت7
 ©« ثيدحلا رادإ

 نيسردملاراك اهقوف امو 6 هيناملس ةلضوم.إ ةيئر ىلع نزئاحلل لاقو'

 نوزتالا امهنم لوالانافتصف مهودام اماو.ةيولوملل نيئيبتم نونوكي ءالوهف

 اف نح ةلصوم ةبنر ىلع نوزئاخلا يناثلاو اهقوف اف نامث نح ةيمتر ىلع

 سيما موب يف ةمزالملا ماا نوهذب اوناك مهنا ءالوه نيب قرفلاو اهنود

 نإ ةينر ىلع نيزئاح نونوكي نيذلاف مالسالا خيش ةلباقملل عوبسا لك نم

 ةضر بدتإ يا نوقالا اماو ةصوصخم ةرحح ىف نوسلجت اهقونابد 1

 هش رطلاب مهوخد دنع اوناكو / اح راخ نورا امو « نحب ةلصوم)

 (ثيردلا راد رقردم ع 0 مالسالا خيش ىلع اةلمسارلا

 ةيناياس عماح ماما ةعقاولا ار 0 نما ةشسورلا > د 7 دارملا

 سرادملا نع ةرانع وهف ةيناماس اننوق اماو نيسردملا عيمج مدقا وه اهسردمو

 نيانصلا قوس يف رحألب ةيئملا سرادملا مو هالعا- ةروكذملا عبرالا

 ادا سرادملا ةيترو نيسردم ةعبرا سرادملا هذهلو ( راخممكود إل

 ىه ةيناياس .سماوخو  :سيردتلا قيرط نم ةرسشع ةيداملا ةحرالا ف

 عبرالا ةيناملسلا سرادم نيبو ةيناماس ةلصوم نيب ىه ىلا سلا سرادملا
 راشعالاب مهددع 0 ريغال نيسردم ةسمخ هسارق ةدم نم اه نيعّسا ناك

 ىلع ءامدقلا نيسردملا نتاقد يف قاظت سماوخل ةملكو . الكفل امك

 وسردموةيناملس ةسماخ ةديدملا رتافدلايف املع قاطا مث « هيناماس صاوخ

 سرادملا اما . نودقس الو نودزب ال ةينامث قبس 6 اوناك « نامث نحو
 ىدحاب تقللاو اهتايترم رادقم بس تسرترثكو تددعتاموك نأ ةبقابلا

 ةزك دل تا

 9 مورلا كد ءاضقو هيئارلا 00 نولاس اوناك يذلا ناعالاو

 لئاضفلاب نيمستم ةيلاعلا فاصوالاب نيفصتم اوناك لوماتسا ءاضقو ىلوطانالا

 3 سرادملل ةصصخلا بتاؤرلا رادقمل ًارظنو قاس ةحورشملا لاوغالا 0

 2 رج تبت 11717 _ا آر را ربيري5ييس رج 2ر2 يح م ص
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 اوناكو لدهلاب داسعلا قوقح ىلع نوظفاحبو ةديدم ةدم مهبصانم 1

 نوقفويف ةكلمملا لاوحاو ةنطلسلا رارسا ىنعنوفّش وىروشلا سلجم نورمغحم

 دعاقتلا شاعع نوشيعتب مهلاصفنا دعب | وناكو .ةلودلاو ندلل ةعفانلا رومالل

 فيل 6 نوفلؤيو ةيناطلسلا ةرضحلل ةيريخلا تاوعدلا يف مهرمع نوف رصيف
 مهدعاقت مايا يف ةديدع

 كلامملا ةبق يف ةيعرشلا ماكحالا ءاررجاب نيروماملا ةاضقلا عيمج ناكو
 اوملعتو اورت دق نيفراع ءاملع لاوخالا يروهشم راوطالا ىبرحم ةسورحلا

 داعلا نيب مهماكحا يف لدعلاب | ورهتشاف هان رك د 6 نيزس .ةدع سرادملا ق

 ملظ ىلع ةملظلا ضعبأ |( 01 ميمالكل ناك انيق ةاودلل "وع رع ذاق

 لاوحا ماظتنا ٍِق ا مهلك اوراص ىتح ٍدح هذوغن نود اولاح سانلا نم دحا

 دابعلل ةمحرلا نيعو دالنلا

 ال 5 اذا ىح ةقن ةطوضم لاخلا هذه يف ةبملجلا قرطلا تناك
 ةفلاَحْلاىلعدحا رساج الف ةعاطلاو عمسلا لكلا لاق هللا سما اذه ةيضق يف

 مل لوبماتسا تّنِح امل ينا اه 0 فااسلا هتلاسر يف كي يىجوق لاق دقو

 نيسردملادحا سم اذا نكل تقولا اذه لثم مدحو مدخ ماظعلا ءاملعلل نكي

 مهماقم ناكف مارتحالاو ميظعتا لاكو ماتلا د 0 0 قيرعلا ف

 ةيملعلا هشرطلا نيناوق تذخا فلا ةنس دعب نمو اهيظع مههاحو ل

 اصملا يف لخادتلا كو مالك يف عاستلا لخد ىتح ريغتن' اهتاماظنو

 را كاذاضق راصف .اهقححتسي -نه نيغ ىلا بصانملا ءاطعاب لاوحالا تضق تح
 اوراص صرألاو عمظلاب مهنم اولا نيذلاف ةزيجو ةدم ف بنذ ريغل نولزعي

 ريغ ىلا بصانلا نوهجوب اوناكف اهومئتغا ةصرف مملون نامز نوبسحم

 أ ارط 0  اساهقاروا ناك ضيا ةمزالملا قاروا ن وعبس يىلاوملا راصو اهلها

 قش رطل لدم اهنا ثيحو اهني رط ريغبو اهماظنو اهنوناق نع ةدايز

 ماوع راصو اضيا ناش رطلا ناذده لتخا اهماظن لالتخاف ءاملعلاو سيردتلا

 .طاضلا يا « ىئابوصو ١ تاعطاقملا ءاضايا « هد هوبوا إل هتيتكو ساللا
 ةاضقو نيسردم اًوراص ةريسب ةهرن يفو رانمدلاو مهردلا ةطساوب نيمزالم

 لهاجلا نم ملاعلا زي ملو :ةلهجلاب معلا نحت ا



 د

 6 رم مهسرادم يف م 0-1 ودب نوسردملا كفتثي ناك 3

 اشد هودجلا تس ف هدوجو ريتع ةسردملا سردم راصو ةيلعفلا ||

 الانوسردملا راص يح .اًئيفف اتش .دادر ىومإلا هده كن
 ىف ةهج يا ىفو اهلحم نع نولاس ال امرو مهسرادم لإ نوهذ

 .ناك اهناصرع الا قس ملو تقرتحاو ابارخ سرادملا تراص نا دعبو
 نسردملا ددع ركحو 0 مساك ةيئاوه سرادم ىلا سيردتلا هجوب

 سردتلاةفيظو تراصو . سرادملا فئاظو نموه يذلا سرردتلا صاىسونتو ٠

 عيف رت هكدا ىرخا ىلا ةسردم نم لقنلاب ةحردلا عيف رث نع ةزاع

 0 سسأتو عضو يذلا يلوصالا ناحتمالا ناك ناو هنا ىلع . ةيترلا

 هنا ريغ ًايعرم حرب ام ةّقبرطلا هذه لها نم اوسيل مع ئرلا لوح ل 0

 ناحتتماالب سوؤرلا ذخلا باب ىشو ةينوناقلا سرادملا ةيلطب ًاصوصخم ناك |
 ةاضقلاورودصلا ءاسا اما .نيب وسلا ضعنو ةربتعملا توبلا يوذ ىلا احوتفم |

 ىف اوقرتي نا نوئيل ال مث مهس ةئادح ىلع سيردتلا ةفيظو نولانم مهناف |
 بدي نا لق ةيولوملا يف هتيون هيئات تناك مهنم دحاولا نا ىتح فئاظولا [| .٠

 كلذ يف مولعلا لصحو لامكا سكححا نم مم دجوب ناك دقو .هراذع : ٌْ .

 ترالا رس هيلا فارما ل ىلا نورطس مهرثكأ نكلوشقولا |
 ذخاو ٠ ةلاهجلا يف اورمتسا كلذلو معتلا ةقشم مهسوفن نوفاكب الف يوالا

 مهف ةدافال نغ رثكو مهدالوا ١ لاخدا ٍِق ةلودلا لاحر ضعب و ءارزولا 1

 قرتلا يف ىوتساو لهجلا لهاب ةقيرطلا هذه تأالتما ىتح .ةيملعلا ةقيرطلا يف
 لهاملاو' ماعلا 7

 ةرادا- تراص. كلذلف: ةيلعفلا , ةبلوتلا ىلا ةيولوملا يف ناسا نك و

 ىهو ىضخاقلا ةيالول ةيفرعلا ةدملا تراصو بئانلا دب يف زثكألا ىلع لامعالا |”
 ةسرلاوخا اع ةراع ةياو ترض و ا كح ىف ةدحاؤ ةنس 000١|
 ةيس 0 اذكهو نيسردملا لثم ةددعتم تاجرد لا 0 تمسك و ماقلاو ]

 ثيدحخلا راد وسردم مهو نيسردملا نم ةينامث ىلا ةبولوملا جرخم هجوب
 نا طرش منم ةحرد قدا ف مه نيذلا نيسردملا نم ةثالثو ةيناماسلاو

 1 يلوزعم نم نوربتعي لاصفنالا دعبو ةدحاو ةنس مهدم نوك 1 2
 3 ا ا ا ل ا ل ع سس اس ا ا 2

 ا
8 

0 
0 
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 7 دواز نع هلوذاو هشوازاوا مانلاو رضع ءاضقا نس لك ميم ةعبارا 1

 ءاضق ءالوه يلو زعم نم نينثا ىلاو ا ةدحاو ةنس بصلملا اذه مف

 دحا ىىلاو لوساتسا ءاضق ءالوه يلوزعم هحا ىلاو ةسدملاو ةكحم ا

 ىلوزعم دحا ىلاو اهركسع ىضاق ىنعي لوطانالا ةرادص لوساتسا يلوزعم

 ةداعلاو مسرلا هجو ىلع كلذ راصو يلا مورلا ركسع 'ىدات لاوطانالا

 نيسردم ةينامث ةنس لك يف ةبولوملا ةفيظوب جرخم ناك وحللا اذه ىلعو

 بيترتلا اذه ناكو مهعضاوم يف مهنم ىنداىه ىتلا ةجردلا نم ةينامث نيعتب مث

 "011 ناك الو جرا ةبنر دخ ىلا ىدالاىلا ىلعالا نم زيتعنب ةاسلسلاك الضتم
 ءادّسا ةمرب نيجراخلا ددغ ناك ةنس لك يف ىقرتلا قرط حتفنم دال ىعغأ

 ةقطلا نم نيجزاخلا ددع ىلا ةبسنلاب هنم ثكأ ىلفسلا ةجردلا نم جراخ
 ا ا ءاسشلا هلاك ىف اروصخ نام نح ئمردم :ددع ناكو ابلغلا
 اا1 ظل تلق اوعازتو ساو ئسردم ددع ًاضيا دبازتو كارت مت
 هطيبغ ةلحو يا «قاثاب ١
  قاقحتسالا و لعلاو ةليضفلا ةهجنمزايتمالاو مدقتلا رمايف ًاريخا رظنا كرت دقو

 هئاثثتسا ةدعاق ىتب و ( مدقالاف مدقالا ٠ الوصاو ًاككسم ربتعا امئاو ةيلهالاو
 ردقلا يوذ ىلآ نيسنملا نا ىفو ٠ ةرفطلاب نيسردملا حالطصاب فزرعت

 ند 1 ىلع نومدقت اوناك نيرا ةعافشلا يوذ ةطساون نيعرذتملاو

 يلاوملاو رودصلا بتر يف قرت ايم انضإ دعاقا دهوك ءافدلا

 لوزيم كح يف نوكو جرخم ةيتر نيسردملا دحا ىلا ىطعي ناب كلذو

 لوزعم مح يف نوكيو هكم ةينر جرخلا يلوزعم دحا ىلا ىطعيو جرا
 نيسردملاو يلاوملاو رودصلا بتر اولا نيذلا ددع كلذ ٌركف نيمرألا

 يلب مور ةر نيايكإ روبعملا يدنا هللا دنع قحرانات ةحال يشف درو دقو

 ةشارط ىف ؛اواخدا نأذلا نم. ًاريثك .نا .لاقف ةلودلا ماظن يف امك ىتلا
 نود نم ةيعفراا ركسع ىضاق ةبتار ىلا اوقرت مث ةيولؤملا اولاث سيردتلا

 مهافكلذ ع عمو ةلودلا مرنم لصحم ةدئاف الو ةيلها الو ةيلباق الو قاقحتسا
 كلا

 مهغواس نو رحافتن 0 ل اد نورب

 0 5 مهاقوا نوفرصيو نوريكسو ة ةيتوريللا ني روطف ركع ىضاقلا هير 7

 عاطل م سس 2

 دي

0 4 



 لا

 ع ءالوه نا ثيح نمو اذه الا مهل لغش الف ًاضعب مهضعب يو :
 ةنطلسلاتابجاو نم اهراشعاو اهماقم ىلع ةظفاحلاتحصا دقف ةينسلا بترلا |

 ةدئاف الب ةلودلا ىلع ليقث لمح ءالوه ةرادا نا كالو دنس |
 نا رملا باححا ىلا اهئانتعا حوت اهنا ةموكلا ةمد لع سوا ند

 هل بئان هنرادذا ىلوَس ءاضق لاول رودصلاو نسردملا نم لكل .تنع

 «ةشيعم]) مساب بصنملا بحاص هدب قابلاو ةيعملا هّتصح هنم :بئانلا لواتتيف

 نوشيعس يلاوملاو رودصلا ناكف يلاوملاو رودصلل ©« قل هءراو اذ نيسردملل
 ءالوه نوكلو مهعابتاو مهمراقا نم اباون تاهجلل نوهجودو هجولا اذه ىلع

 اي اسما 0 بئان نييعتل مهنم لك مزتليف ءاضقلا لها نم اوسيل ا

 تحبصاو لمعلا روتسد ىه ةيضقالا عيمح يف ةباينلا تحتصاو جاسر ناس مل
 ةيرادخوملا اهءاهتنا يف مهعبتو نيسردملاو يلاوملاو رودصلاةببن ءاضقلاة

 قاقحاو مولعلاو فراعملا رسشنل تعضو ىتلا ةيملعلا قيرطلانا مث ةمخا

 داسف كلذ عوقو نع ان اهل لهاب اوسل نم شيعتل ةليسو تراص قوقحلا

 ةلملاو كلملل ىلك للخو

 نيلوستملا لاح هشت ةلاح يف مهرثكأ حبصا نيسردملا ددع داز املو
 لصالا يف ار بصانملا جر ناكو لذلاب سرردتلاا فرشو نع لدبتو

 ًاريخا هيلا مض مث هطلغو راق يفك كينالسو ريمزاو بلحوسدقلا ءاضقب

 هدحولا ض نيسردملا ةرثك ىلا رظنلاب كلذو بوبا ءاضقو رادكسا ءاضق

 اذه ثدح امو جرحا يلو زعم نم ةينامث ةنس لك قاويخ دخا حورنملا

 مهشيعم ةراداب موقت تابترم مهل دجوي نا نكع النيذلا يلاوملا ةرثك نعال
 0 مهتم 0 هجوت نا الا, منع قيضلا عفدل ةليسو رت مل ةلودلا خل

 رظنلا اوفرص دق اها مه. مما ىلع ( قا ل هش هالو

 لب ةيعرشلا ماكحالا ءارجاب ةفرعمو نيد يوذ اباون نومدختس, مهنوك نع
 موقااءالوب مه نوكل لفاسالاو ةلهلانم ةيابجو ركملها !باون اومدختتسا
 باوتلا ءالوه ناك اذكحهو ةلظحالا مهشراصم دسل ىنك ام ةئافلا نم

 بالجتسال دسافملل نوردصتس تاوضقلا ىلا مهودو لاح يف نورساخلا
 7 زحاعلا هللا دانع نوممللظبيف ةملظلا بابرا عم نورا لاو 00 0

 كرر نب ااا لا اكلك ل1 ل الار 1015 زجل 15351 ك5 ل 15 شئ 5 ا داش تش تت 2 1



 دو

 يت ب ب يي

 : دالللا بار اببس نونوكيو ١
 دق لفاسالا نم َةّف مهف برقتلاب ةمزالملا ةقرو مهتنتا نيذلا نوقابلا اماو

 مههعم لخذو ةوشرلاو باستنالاو ةعافشلا ةطساوب ةاضقلا كلس 2 اولخد

 الو مهراسإ نم مهنيمب نوفرعي ال موق مهو مهعايتاو ءاملعلا ةمدخ ًاضيا
 ال لب ءاضق اورلقس نا زوج ال نذلاب ةاضقلا رتفد الّتما دقو مهمسأ ةءارق

 فئاظولا هذه نوعيس ءالوهو عورمشملا هجولا ىلعةداهشلا ءادا ىلع نورد

 تهجوت نيذلا باونلا نم ةعانش رثكأ مه نيذلا لذارالاو ةلهجلا نم مهريغل

 ىلع ىلكلا لالتخالا لخد كلذ لجحالو اهنم اوشيعت نا لجال بصاخملا مولع

 ىركلا ةنامالا ىت ىتلا ةبعرمشلا رومالا

 0 اناا لع مه نيذلا لفاسالاو ءالهجملا ءالوه لثم لوخدو
 ةاودلا دنع رابتعا الو ردق مهل قبس ملو ءاملعلا هاح صقن ةيملعلا ةقرطلا يف

 . ةااو نيمزتلملا ةهخ نم راعشاب نولزع اوناك مهنا ىتح سانلا دنع الو

 ةظفاحملا ةملظلا ةارادم ىلا ءاحلصلاو ءاملعلا نم مهن دجو نم رطضاو

 : مهفرششو مهسومان ىلع

 قيرطو ءاضقلا قيرط ماظن اضيا لتخا ةمزالملا ماظن لالتخاف لصاحلاو

 نيطونم مه نمل لعفلاب ىطعت ةيملعلا بصانملا تناك نا دعبو سردتلا

 لك ىلعو . ماقملاو ةيثرلا نع ةرابع اهتلمجم تحيصا معلا ةمدخم نيطوب صو

 نوهاناك لب ءاضقلا قبزرط قى كطح ام ساردللا قرط ٍِق لصح 0 لاح

 ولو فرعي هناف لّتخا دق ناك ناو سرادملا يف فراعملا ملظن نا كلذو الاح

 مل ديزياب ةسردم يف ةمزالملاو سوؤرلل ناحتمالا لوصاو ةيمسر ةروصب
 ةيقاب لزت

 اونوكي نا بج نك سيردتلا كلس يف لوخدلل نومدقتب نذلا ةيلطلاف
 ردا لها نم مهم 0 مقابل اوتساو ةمزالملا ناحتما اودا نيذلا نم

 ىتب نمو نيمزالملا ةعامجم اسار نوقحلب منا ىنعمب هم زالملا مه ىطعت ايلعلا

 امىلعامف نون سإو ديزناب ةسردم ٍِق فراعملا لها رتفد ينودبش مناف مهنم

 7 3 .٠ 30 3 5 ا 0 - 5 5 وه

 امهل ىطعت ناك مهم 0 ريشا هتس لك قو هياحردو ناحتمالا هيضتقا

 ذخال ناحتمالل مدقتب نا هل قحب ماوعاةعبس ماقا نم لكو ةمزالملا قازوا

 47 ان آر د ! . ا
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 0 ةإاحررملا ىح" ىلا جراخلا ةسزدم سوؤر لا هقاقحتسا كك اذاف ىو 0

 | ال ندللا اما . سرادملا ةاقرميف هيد لواو نيردتا ل
 ظ اماو نسوورلا ناحتما ىلا اومدقتلا نا مه زوجي الف ماوعا ةعبس نومزالب

 الا مالسالا رئاشقم  تارضحم ًاطونم ناك دتف ديزباب ةسرده ىف ردا ْ

 | ىضتقمل ارظن تاذلاب سيردتلا ىمأب مايقلا نع مهعنم ام ًاريخا مهل ضرع هنا ا

 نيذلا ءامدقلا نيسردملا ماركح نم مهنع ءالكو ىلا اهودهعف لاخلاو تقولا ١

 نونوكي ناسردملا ءالوه نا.ثيح نمو . ةيثبلا ومسو ةلزرتلا واع ا

 سردتلا ةلكو تحصا دقف ةينوناقلا سرادملا ةيلطل نيطباضو ثر ةلزنع َ

 عماو ايف ىدؤت مومعلا ىلع سوردلاتراصو ىوتفلا باب يف ةلقتسم ةفيظو |
 ةسردملا ىلا عوبسالا ُْق ا سوردلا ءالكوو ةيمسر ةروصي ةشرمشلا

 الاب. اماقو. فقاولا طرفل اع سسوردلا ءاقلالددحاو 2... د
 ًابس يداملا ىلع رادقملا اذهب لوصالا هذه ءارجا ناك كلذ عمو ىمسرلا ٠

 مولعلا ليصحت يف ةبغرلاو قيوشنتالوصحيف
 ةلطب ًاصوصقخع ناك دقف ورسصملا هجولا ىلع ناحتفالا انهن 00

 الو ناحتمالاب ةيسردملا ةيترلا ليصحتب ال سرادملا يف اوئشن نيذلا مولعلا

 سوؤرلا ىطعت تناك امدنعو ةيملعلا ةقرطلا رابتعابفراعملاو مولعلا يف مدقتلاب |

 ءاملجا دالوالا ب كلذ ءاسا انوطع اد راص ناحتمالاب اهوقحتسا يذلا ىلا ||

 ءاينوارو ةتاناشلا هالو مهقطالم مالسالا عام ديرب نبذلل هكا دنعو |[

 نيسردملا نأ ثبح نمو. ةرمثسم ةداعكلد ا ةصوصخم ةبانع اه ءاطا |
 مهو قباسلا هجولا ىلع ةيولوملاو ركسع ضان هنو عردتا نولاسا

 الاب مهشيعتل ةايسو ةيملعلا بترلا تدعصا ءىشل نوعفس الو انش نوملعي ال

 دادعتساال و مولعلا ليصحتل م هل ةيلباقال نم سيردتلا قرط يف لخدو سعت

 ءارزولا وءالكولا ضعب 0 ١ ربكلا ءاسا نم ةلودلا تامدخم مادختسالل مه

 اهلها نوكح درحمب ةيملعلا ةقرطلا هذه يف مهءانبا نولخدب اوناك ًاضيا
 نسيردتاس ود لع نواح 0 اذهوةرداصملاو لتقلا نم نينوصم

 مهدشا اوغلس مل مهنا عم ءاربكلا ءاسا نم نيققحللا ءاملعلا ةودق ناونعو | ٠
 ا الصا مولعلا سرد اورمشاس ملو كلذ نم لقا الو لب ملا د كي

 ٠ اج ه1 ل كل ا كك اا د رد

 /ا١
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 كرا يف مهرمع أوفرص من : وكل ناحتمالا دنع نيسراملا ةيتر َنْولاَس

 000 اوما رف رنا نونتلا نم ةرثعلا بكحلا ف مسوزد ترصحتاو
 ةيولوملا ةينر اولان نيذلا اماو . اهفضن يف اوفقو امناو سرادملا تاخرد

 .ةلودلا روماو ةكملا لاوحاب ةفرغم الو عاملا مف نكي مف نوردان مهو مم

 ءالوهو مهس : رغص عم سيردتلا ةمر مهلتنل ر ظنلاب كلوا نا لوقلا ةلمحو

 لف لهأ اوه نم رودصلا نب ردن مهنس ربك ًارظن اهل مهذخا 0

 هنم دافتسل ةمهملا اهلطاصمو ةيفخلا اهسايس ىلع فوقولاو ةلودلا رارسا

 ةروثملا دنع

 مسالا الا قبب مل ثيحم التخم ةيملعلا ةّشرطلل يىلضالا عضولا حبصاف

 ًانناسم ىخضاف مسرلا اماو ىمسملل افلام راصق مسالا اما طقف مشرلاو

 لامعتسا ىهو ةعينش عدبل سس صاللا اذه راصف ةنسحتسملا ءاملعلا لوصال
 هيرو نيحالملاك نوشتكر الو نوأرق ال نيذلا مهلهجو موقلا ا

 لهحلاو ةلاطنلا جاورل ةميظغ َهِلَع ناك لب ءاضقلا بصنم يف « رادقوخلا )

 صم ف كلدو لالا ف رطخم ال ةميظع تارضم عوقواو ةيملعلا قيررطلاب

 للخلا حالصا موزأو هحبت رعشتسا دق صالا اذهو داعلا قوقح قاقحا
 ءانتعالاوةدحاو ةعفد هتلازا ناريغ رومالا مها نم كلذ ىٌرو هف عقاولا

 ةهجوتم دصاقملا تناك كلذإاف نكحم ال ام اهقحتس نمل بصانملا هبحوس

 جيردتلاب حالصالل :

 تنترركسا: نرقا يفا

 رمتساؤ : كلملا ىلع ةظفاحلا لخال ركاسعلا ذختنا تناك ةلمؤ ةلودلك نا

 تاكرح دكئاح 0 0 لا دلاو سلش نفمز ناك نا ىلا كاد

 عضو بيلف نا مث 20 ٍلوصاو ةدعاق تحن بورحلا يف هلامعاو 0

 0 7 مهو موهمظن و مهدد نفل ندب را ممم برو ةدعاق رن 0 |



 كد

 20 دنملا غلب ىتح كلامملا حتفو نانويلا نم ردنكسالا هنبا مم ر

 لودلا ع ىلا يفلاو برملا 3 فرع 0 نانوبلا دنع رهظ - |

 فالغإا نسينكو ىلع 1 وبا ويلا 00 اذه ةوطسلاو 0 ا ندذلا

 ان 0 هذهو ا ةماعلا فوك نأ 0 0 َِق

 امنانيينانوبلاو نييئامورلا حالس ناف ىتش روص ىلع بلقتت نالا ىتح تجرب
 دعاوق ىلع قطن ال دعاوقلا هذهو عالقملاو سوقلاو مرلاو فيسلا وه

 كلذ ةطساون ةبلك ةرهش برحلا مع يف اوبستكا مهناف كلذ عمو مايالا هذه
 ٠ .رفلاو ركلا لوصا ىلع نوبراحن برعلا ناكو .هنولمعتسي اوناك يذلا حالسلا

 نف يف اريثك اومدقتو ًافوفص نوران ماركلا ةباحبدلا ناك ةوبنلا نمَز يفو

 ىلع ا اولغت هيلك ةراهم نوب ركسع ءارصا مهنم رهم للف تقو يفو برحلا

 يركحرسملا ميظنتلا ماب ةيمالسالا لودلا دنع ءانتعالا رثكو .ايندلا راطقا

 اذهلو مجارع م 1 ةلاشا نوربتعي اوناك مهنا الا مياعتلل ةلثمالا عضوو

 2 نم هلك رز مهو ردم كيلامت امو ادح ةرهام دونح ِت رهظ بيسلا

 ْ اندلا ناسرف نيب ىلوالا رةلدلا ُّق نودع اوناك مهناف

 ٌ مه تبنارو لايم ماب ةيلعلا ةلودلا .تنعإ اش تت ىلعو

 ةداعلل ةق راج اماهها ةلاحيرلا  ىاسعلا ناش تمتساو يس

 ةظفاحلا نع اف رظنا فرصو ابورا لاوحا تريغت نيينامورلا ضارقنا دعبو

 ىطعاو ايربش ةنيحلا تابمرملا مهلع ىرت تناك ىتلا ةمئادلا رككسلا ىلع
 ٠ برملا لع لتخاف ةيتقو ةدل ةجاللا ءانثا ةعوطتملا ركاسعلا عمجم رارقلا

 نايعالل ىرسالاك دهعلا كلذل سانا عاعر ناكو .هياع ديم ال الالتخا

 ةحءلسا تناكو لمخلا نوئتش اوناكو عردلاو عرلا نايعالا ةجحلسا تناكو

 مهلويخ الو سوقلاو عالقملا ىه برحلا ىلا امنوقوسي ىتلا ةريثكا عوملا
 0 تابثلا ىلع ىوقت ال ماظن الو اهل ب رت الإ ا ا نان تش

 أ دع ركل هناس رف تناك نمل يلغلا ناك كلزإف ودعلا نم ةلايخا ةلباقم يف

 ةلامخلل الا نوكت ال ةرصتلانانونظيب را دعاوق نوملعب ال نيذلاسانلاناكو .
 1 نيمعاز انش عشاف ال امك تامملا نولمححو ناسرفلا نوربكا 1
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 اذهىلع ةدم لاخلا رمتساو طقف ناسرفلا يف ترصحلا ةيركسعلا ةوقلا لصا 2 0

 ةتس اسنرف تمظن ءادتبالا ىفف ام اعون ابورا لاوحاتريغت ناىلا لاونملا

 نيتسةنس لوا ةيرهش بتاورب ةلايخ فالا ةعستو ةاشم يركسع فلا رشع

 سوقلا مهقالو القثم امسق مهلعجو هامل مكذل حامرلا اودلق ةيرجث ةئافامثو

 نولعحبف برألا يف ركسعلا نوبترب اوناكو ًافيفخ املق مملعحو عالقملاو
 اماو ودعلا ماما ةتس اهلقاو فوفص ةينامث حامرلا لمح يتلا م فوم

 مهنم امسق نولعج سوقلاو عالقملا نوامحم نيذلا ةفضخلا ةادملا ركحاسملا

 عوردلاو حامرلاب م6وحلس مهناف ناسرفلا اماو هسناوج نم ودعلا نوشوانس

 لقثمللا فذصلا يلوا ناسرفلا فيراطو يف اضتقالا دنع م6موامعتسيو

 تاهجلارئاسوف ةمظنملا دونخلا نوسترب ًادبور ادور ابورا كولم ذخا مث

 نال كلذوةاشملا نم رثكأ ةلابخلاب نونتعي اوناك امئاو روكذملا بيترتلا اذه ىلع
 برألا يف عفنا ةاثملانا اوملسي ملو اوفرتعي مل ممنوك نع الضف مهنم ًاريثك

 كلذلف مهف مدق معز اذهو ةاشملا بلغتو قوفت ةلايخلا نا لب ةلابخلا نم

 ةلاح يف ةلايخلا عفن رك ال مث . ةاقملا نم رثكا ةلابخلا ددع نولعجم اوناك

 تاهحلا يف ةقارملاك لامعا ريغب نوموش ال مهنا الا ةاثملاب اوقتلا اذا مادصلا

 لقثو مهلقثل كلذو ةعرسلا هحوب هبقعتو ودعلا روما ىلع عالطالاو ةمزاللا

 ةياغيف ةلابخ اوسرف كلذ مه نيرث م ةليقثلا ءايشالا. رئاسو عوردلاب م هوخ

 اذا ةراوكذلا ل مايقلل سوقلاو فيسلا ىوس نولمحمال ةفلا

 ا ل كو : 1 اها ريغ ةئامعسو ننام ةئنس برق عفادملا تثدحأ دقو

 ٠ نورا يف .اؤامعتسا اوراص مث ةئامئامم ةنم ىلا راصحلا ةلاح يف

 عقادملاب ام”زهج تارم ةدع ايلاطتا ىلا اهركحسع اسنرف تنعب انلو

 ةرثكلا

 ليختا عفادم لكش ىلع ةريغصو ةفيفخ قدانب تءنص 5٠١ ةنس يفو

 نم مسق ىطعاو نالا ةدوجوملا قدانلا نم برت ةروص ىلع مو ديلا

 ركاسعلا عم برخلا يف اومدختساو فافخلا ةاشملا ركاسفلا ىلا قدانبلا هذه
 لمها قدانلا هذه اوف روهظ ىلا رظنلابو عالقملاو .سوقلا نولمحم نيذلا

 راصف ةاشملا نم درف لكل قدانبلا هذه تيطعاو عالقملاو سوقلا لامعتسا ل
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 هنا ريغ ودعلا ةشوانل نولسر |وناك رادقلا نم فافخلا ةاشملا ةراضو

 ىوس نوامحم ال نيذلا لاقثلا ةاثملا : ركاسعلا تحبصا قدانلا رثاكك بيس

 بعاصم دشا نوساق. مهنوك عم ودعلا ماما تابثلا ىلع نيرداق ريغ قارزملا

 نوكي نا ررقتف قدانللا هذه نم مهنم مسق ءاطعا لاملا تجواف بورحلا

 يوذ :نم-اهو برخلا يف فوفصلا ماما مدقنلا امعاش تم ناذللا نا

 نيفصلا ءارو نم ةعاق :ىه ىلا ةعبرالا وا ةثالثلا فوفصلا ناو قدانلا

 حلسملا ركسعلا حبصا ةليسولا ذو حامرلا يوذ نم اونوكي نا نيروكذملا

 ناثيح نم قدانلا يوذل ىمح حامرلا 1 . حامرلا يوذا ىمح قدانلاب

 دق ماظنلا اذه نا مهدقتعم ٍِق ناك هنا عمو هيقدنيلا ىلع لوطلاب ديزي عرلأ

 0 نا تام نكد 5 لامكلا ١ تاحرد ىهتنم غلب

 .٠ مماوج ىلع قدانلا يوذ اومّشو فوفص ةتس وا ةصمح ةحامرلا

 0 اوعفرف ( وكوسلا ) ةبرملا اوعرتخاٍفلاو ةئامو رممع“ ةنس نرق

 ةبرح تاذ ةيقدس حامرلا يوذل اوطعاو ةلانخلاو ةلاحرلاو 00 يدا

 ةفل ومعىدب يد ةءادب تاك رف ال اك ا هيرح قدانلا يوذلو

 اهم عبارلا ةمعلا هاف ال نأ هتيم 0 معا ىلع فوفص ةعب را نم

 ةاشملا حالس راص امل مث فونص ةتالث نم ةفلؤم دونما اوقاو هولطباف

 مهل ملعتلا قرط اولعج ةدحتم ةلاح يف ةقلحا وا لقثلا  لغأ نم ناك ءاوس

 0 ةراتف موزللا بسحم 0 فقنض لك نولضتس |ةدحار أ ةدحاو

 نيب قبس ملو ودعلا ةشوامل برخلا كارم يف عيالط نوقرفت ةنواو افوفص

 ادحساو د اعلا تامالشن تاكو طقف كفللا د١ نايت ةفيفخلاو ةييقثلا دونخلا

 ة رجلا دعاوقلاو لوصالا نا ريغ نالا هيلع ىم ام براش تقولا كلذ ف

 روهظو نفلا اذه ديدج نم نالا هلا تراص ام ىلا ةسنلاب ركذت ال ةعدقلا

 ايورا بورح ضعب ف 5

 دهاش امل اسمنلا دونح ةداق دحا ( يلوقوق هتنومإل ناف ملعتلا ةيفك اماو

 07-0 اظنث ل نا اسمنلا ةلود 0 نا لاق ةيناهاشلا تا 0 ماظتنا
 6-5 نونفلا لعت الا اهل لغش ال ىتلا ةيلعلا ةلودلا ركح اسع ةّشرط ىلع 1

0 



2 

(54» 00 

 77 كلذو ايهماما تنل نإ نكم الف برا ةعا لامكتسا ىلع نامدآلا 7
 هنا مث ماعلا رفنلا ركسع لبق نم ةيلعلا ةلودلا ركسل ةبسنلاب انمنلا ركسع

 ركذ برا نف يف ًاباتك بتكو مهمظنو مم.ردو ركاسملا نم اهسق بتر
 .اهنامز يف الك محالملا ددعو اهداوحو ةيلعلا ةلودلا عم اسمنلا عئاقو هيف

 تابيفكو دونملا تايكو مهموسرو اهركاسع ءاسور ءاهسا ررحو اهماكمو
 ىلا اهدايقنا ةعرسو اهماظتناو بئاتكلا لاوحاو برحلا عماعم يف اهناكرح
 م00 سلا ايلا تلت نأ لاقو مواتلاو ريحا ريظا مث اهاسور

 ارا7 ءاوس ةللعلا ةلودلا ركايبع ةاكم ىعدد نم لك قملاو هفسلاب يعز مث

 نكابسعلا ماظن ديلقت ىلا هتلود هبن مث . لودلا راس نم وأ هذال لعأ نم

 '”ةنس يف هنا يعداو ركسملا نم امسق برد هنا ءاعدمل ًاناينا ركذ مث ةيناؤعلا
 00000 دع لبيروت نإ لجافلا اشاب دبحا ركاسع ,نم ةقرف موه + مال“
 ال ىتا ىوعدلاو ةاهاملاو رخافتلا نم كلذ ريغ ىلا كانه ةحلاصملا دقع مث

 اح لئاط
 ماظتناةوق نع ةئشان نك مل هذه «(يلوقوق هتنوم ١ ةبلغ نا لاق قحلاو

 0٠ قولا كلذ ناكو ةينائلا ركابملا ماظن لالتخا اهنش لب هركاسع

 لاك ىهتنم لصح دق يلوقوق هتنوم دّئاقلا ناف ةينائعلا ركاسعلا لالتخا
 اهمزه ىتلا كالا ناب قرف دجويو مهماظن لاوز ادسو ةيراشيكالا ماظتنا

 هروهظ لوا ىلع كلذ لق اهفرعو اهآر ىتلا ةينائعلا ركاسعلاو ةرملا هذه يف

 ىتلا ةينائعلا ركابسلا نيب هار. يذلا قرفلاف لامكلا يا غاب نا دعب مهف

 062 لو نب ايفرعو اهار ىلا ركاسعلاو ةرملا هذه ىف اهم زه'هلا' ركذ

 نايعلل ايهاظ
 كلذ ينو ركاسعلا ميلعت مامتا يف هيعس لذيو 6 نرتوا ١9 سنربلا رهظ مث

 00000 2 ميرللا نف ىف اوريزخا لاخر انا الرف ىف ريظ تقاللا

 ٍكلدبو ةيبرألا دعاوقلا بيترت يف مهممح اوفرصف « نابوو )و 6 نروت )و
 اد و 1 اور ىف نعات هيك ةعاضو ايطع اق نزلا لوصا ثراح

 اسارف نم نويناتستوربلا درطا املؤ « راكقالا قحالتس مولعلا ديازتت ١ موق

 / ناوالا كلذ يِفِملُخ فارطالا ىلا عئانصلاو نونفلا هذه يف نورهاملا قرفغت 1



 مي مهركا ايسورب كلم ىلع كاذ ذا ىلوتسا يذلا 6 موبلك قيرد هركآ / 3

 وخو ىنأتلا قيرد هرق هننا فرعو عئانصلاو فراعملا عينم هما يف ايسورب | 2020
 هذه تاكا نيب 0 ةرف كوس )) مساب روبشملا لكلا 1

 يف ةريثكح قئاقد ىلع عاطاو برحخلا نونف يف عيمجلل ًاذاتسا راصو مولعلا :
 برحلا لع قرت بابسالا م هتلتعتو شدللا قوس سارت ف رهمو اهعيراقت ١

 1 ةلابخلا نم نيسفدملا فص بترو 0 6 همايا يف 1

 دي معلا اذه يف قرتلا دادزا ةرحشلا نم نتامو تلا اكو /

 نفلا اذه رارسسا رهظاهناف تربانوب نويلبان روهظ ءانئا يف امس آلو 06
 | رصعيف اهارن ىلا تاحردلا ىلا ركاسعلا ماظن لصواو ملاعل 11 1

 تعرتخا ىح .امؤف امون 'قرلا ف نرخ نفا ذجلا نال ةرثك عمو

 دخلا نم: ةلقتسم لئاتك ثرتزتو اناورلا ةسدملا قدانلا ا 35

 ناتامو فلا ةنم اسور ةبراخم يفو افافخ اوراس ةاثملاو قدانللا كلت تلمخ

 نيب قرف كلذ لق نكحي ملو .ةريثك تانسحم هل تدهوش ةنرجم نيعبسو
 ةديدحلا تامظنتلا تعضو املف اليلق الا ركاسملا نم لاقثلاو فافخلا ةاغملا

 ةعدقلا قداسلا لاطبأ راص بقاعتلا ىلعو ةحلسالا ةيج نم ىساساقرف لصخح

 اباوزلا ةسدسملا قدانلاب امنع ضيعتساو
 ةعاتص اراص ىتح امه ءانتعالا ىرح ننئف ىلا برحلا مع كلذل مناق

 ناكرا ىلغ ضورفلا نم ىجضاو ةّئنعتلا نفو شدخلا قوس نف اهو ةميظع |

 هذه نؤنقش مولعلا تاهدقم نولصخمل ام دعب مهنا اهئامؤرو تأ لكسيلا
 ل

 برحلات قويف ةمهملا عقاوملا باَحَشلا نع ةرابع وه شِخلا قوس نفو |

 ريبادتلا ءارخا وهف شيلا ةئيعت نف امأو موجهلل وا عافدلل تناك ءاوس
 ةمداصملا دنع رفظلا املع بتر ىتلا لامجالاَ

 نف نونقس © اهداوق شاق ٠ يا اهرادرمسو ةيلعلا ةلودلا ٌةذاق ناكو

 ايسور رصيق هجوت ا هلا كلذ نفق .ًاًماس 00 ك ةبرجتو الغ ا

 هقسسوؤ ىج هطلابلا اشاب دمحم هيلع جرح هنوطلا ىلا نادغب نم « ورب ١

 ١ ىجلاف رهن زاج ىلع ىلوتساف هغوحر طخ ةنع 5 اساراسإ 0
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 0 كلذ دعب مث شيخأ قوس نفل ةقفاوم ًادج ةزيمج ةيبرح ةديكم صو

 هللا محتقاو 0 طقو هه نط دل |ومكو نذلا سورلا 0

 كلذنمو. الا شيلا 2 ٍِق ةئيع ةراهم كادي 1 ةدغب ىسورلا

 نينثا ةنس ةسرخلا تاكرحلل ل 2 عقوم 0 ريس نإ. اناا

 كلذ يف عافدلا عقاوم ماكحا نا شيلا قوس نفل ًاًماطم ناك نينامثو

 ْ ري 1 اة نما انها اها وم ناك تقولا
 اانا ناكرلا هده ةيغلا ةيرخا دعاوقلا الا رخآ.يف تمسقنا: لهو
 امهلصحت ٍِق مزلبإ ناك برحلا نف مسا تحن 5 ل تراصو نيمهم

 نيزجاع اهؤاسؤرو ركاسملا ءارسا حبصاف ةديدع نونف ىلع ا 9

 نونفلاىلع اوف مل اوماد ام ابروا لوصا ىلع ةملعنملا ؟تا رسما داك د

 ىلع ابروا يف مدقتس برجا نف 0 ل ارظنو المع اهونقتبو 0

 ' لضفلاو )ءادعالا هب دهشت تناك يذلا ةينائعلا دونا ماظن ناك حورمشملا هجولا

 ققحم ةئامو فلا ةنس دعبو . اًئيمف ًاًئيش لتخم ( ءادعالا هه تدهش ام

 كاريشا يف اهطوقسو مالسالا ةراسخل بحوم برملا ىلع رارمتسالا نا
 | 0 ةفاعلاو للل ىلإ ةحناج تانرالانأش كلذا ةلودلا تامماف راطخالا

 م ِِ
 فعض ىلع ًاثعاب ةدددم ةدم تايراحلا ناشل اهنامها ناكف لودلا ةلماعم

 اا اا ةلودلا تريحف ةيرالا نونفلا ةسرامم مدعل ةيركسعلا, ىوقلا
 لل 11 نو كورلا نك كاوحألا :كلتر نسوا ةلك راسخ

 هيلعلاةلودلا هيلا جاتحم يذلا ةيناهاشلا دونحلا مظنت سمعا يف ثحبلا ناكو

 ناطلسلا ةرضح رصع يف اهنذو لاق دمحا ناطلسلا مايا ذنم ايراح

 ان نم هفاوخ نا: الا ,اميظع ًامانها كلذ ته هناف ثلاثلا قطصم
 ' ةيرا لامكب هب ةركاذملا نم هل اعنام ناك

 عيمج يف بصنملا اذه لها رواشي ناك هناّتح هنامز يف ةيمعأ اذ ةيرادرتفدلا

 لاقف « ذئنح لمعلا اف ابروا ةمواقم ىلع ردقن الف ةديدخلا تاهلظنتلا ظ

 / ماظنلا نولش لهو ”ناظلسلا لاقف 4 ماظنلا تحن هير لتتم 24
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 ل يوك ا « كلدن تنا يقم هو إ .لاقف من

 هل 00 مل وأ يدنفا ملح نا ناظلسسلا ةرضح روصتو ةيثلا هبلع 0 0
 تفقكل هلا همنا و تقلا تا ولا | اذه ىلع ار ا ةوامكالا عم ةلخادم 2

 لدوملا ىلع فرصتم ةروض يف مم ايو هناتسالا نع دعناف مذ نيكل اكله ا

 همدعا مث هاقث ا يف ناك املف |

 نك ناك يذلا يدنفا تلاح ءامدن دحا نع ةاقثلا ضعب ىور دقو ا

 اد, مكك نولعجت مكتل هل لاق هنا يناثلا ناخ داوم ناطلسلا لاحتو .واسا ١
 4 يدنفا ملح ىلع ىرج ام يدنقا تلاح هيلع صقف ةيراثكلالا عم ||

 هيلع ىرج ام ىلع ىرجم نا فاذا ١

 تاحصا نم ناك لب ةنركشملا رومالاب ماملا اذ نكي مق ي ئدقا متاح اما ا

 ةسمدقلا م نع مهربي ال ماظنا تح ةيراشككالا ذخاو تافدلا |
 دلما ركشتفلا' ىييت رت :ناكو ١ كولطملا اوه 6 .ةعالطلا زبح يف مهلخد الو ||

 زاكأ قاكو ٠ :الرتوا نتن نيلدنإ غو نيتفطع لالا نع قوقوم هماظتناو
 73 مهضعبو رصعلا تالكشم. لآ ةشاينسلا رومالاب ماما مه نك مل لاح رلا

 ام عيدنا“ ىلا“ ىعنر نأ ئح :ةسورحلا كلاغلا ىلا نم روالا لوح قل

 لاحر نيب روبشملا يدنفا تنسو ٠ ىلا ضيا نابا ايسورب .ةرافس نم داع
 هل رهظاو ايروا ةينذم يف امهنهتحم ءانثا ىتش روما ثلاثا قطصم ناطلسلا ||
 0 اذ كتل هلوَش يدنفا فسوب هناح اق ةيحبصلا رحاحملا انس عا 0

 نيب روالا ءىج مدع نا ظحالت مل كب اذاف رومالا, لبقتسم يف ركتفت 1

 اذافا ةدمانولا" "نلقلا نك مهفوخ نع ءىشان وه تاهل هده ل

 مهروما ريدت وا مهسوست فيبكف انيلا نودراوتن ةروكذملا نعال .

 ١ نفهم نفاع رس ابا نح الاو لمع قع انه نإ م27

 رجاحلا برتخ
 ابنككو تقولا كلذ يف اهركسغ مظننا ديرت تناك ةاودلا نأ لضالاو
 اذه ىلع لاخلا تناك امنسو ٠ هميظنت يف ىبسلا بج ةقارط ياب ردت م

 ةفميظع رئاسخ ةلودلا اف ترسخ برح +١١8 ةنش يف تراض لاوتملا

 ٠ لوخ نع ةرداصلا ممتريغو ةلودلا ناكرا نم نالفغملا ناحييه سدس كلذؤ



 عمو

1 86 0 

 0 برخلا سما اهياع فقوشس ىتلا بابسالا نواهجب اوناك منا 0
 ملاعلا لك ام كردا ريك ثحب ةباثع ةلودلل ثرك « راش دهر

 ىوس هنم ءىش رج مل كلذ عمو ةملعملا 2 دمرت لاا مش

 لمعم يف تاحالصا ضعب ءارجا يف ىهس ثلاثلا قطصم ناطلسلا ةرضح نا

 ىلوتيذلا ديما دبع ناطلسلا نا ىوربو . كلذ ءانثا ةينملا هتكرداف عفادملا
 ريغ هنا هتافو لبق هتيشاح ضعل لاق هتخوخيشو هفعضل ًارظن هدعب ةنطلسلا
 |0100 2 ضرف ةلودلا لع وه يذلا ديدلحا ركسملا ماظن. بت رت لغ داق
 رهظي. م ةامعابو ةنطلسلا ريرس ىلع سلجم ميلس ناطلسلا هنبا نا ىنمتي هنا

 | ركن الو ٠ ملس ناطلسلا سولج نيح ىلا ةيلعفلا تاثشتلا ىلع لدب ءىئث

 ىماعتناخ ديما دبع ناطلسلا ةرمضح نمز يف. مظعالا ردصلا اشاب ديمح نا
 بصعتلا يوذ ءارآ نا ريغ عفادملا لمعمو ةعانصلا راد يف تاحالصا ضعب
 ليملا راهظا نا نونظي, ةنطلسلا نم نوبرقملا ناك نيح لع هيلع تيلخت ردق

 هننا ىلا ًابرقت قطصم ناطلسلا ةسايس عابتا ىلع لمحم ديدحلا ماظنلا ىلا
 اشاب ديمح ءادعا ذخاف مالا يف ةركاذملا نم نوفاخم اوناكف ملس ناطلسلا

 هبا ناطلسلا :ةقث !نسا نمت | ىدكم قت .نيئاسدلا» نودي

 عباساا لصفلا

 ةيرحللا رومالا يف

 ةثالث اهريست ةريك نفس تعنصف فيذاحملاب ريست ميدقلا ذنم كلفلا تناك
 ةبرحبلا نف راصو عارمقلاو تافدلا تءرتخاو كدا نم. ةسمح وا جاوزا

 راحل ءىطاش ىلع كاسل نوريسإ لق نم ىسانلا ناكو مردتلاب مدقُسا

 نويروصلا رهظ املف روحبلا بابعيف ضوخلا ىلع نيرداق ريغ مهنوكل طقف
 قىشان وف اوعرتخاو ةعونتم ًارارسا ةيضايرلا' مولعلا نم اوفشكو نويقشنفلاو

 ةياور فو هس جيلخو نانوبلا ضرا أ اوراسو راحلا ٍِق اوضاخ

 للملا رئاس نا. ىتح ةراحتلا .ادصق هذه نم دعبا نكحاما ىلا اولصو
 0 7 اك عاب كلذو ةنيك وا. ةرحس منا نومعُزف مهلاعفا ىلا نورظنس اوناك 0
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 اد ِ ٠ اكسو لا ١

 اورفاسل هنع هللا ىشر قورافلا .رمع انديس ةفالخ ىلا نوملسملا ناكو 3
 قورافلا رمع انديس هيلا بتك رصم صاعلا نب ورمع ميتف امدنعو رحلا يف أ

 هلوش هنع هللا ىضر ضصاعلا نب ورمع ه.احاف رحنلا هل فصي نا هصاو

 دودك هيف مهف فيعض قلخ هكرب' مظع :قلخ .رحبلا نا نيتمؤلل رمال ||
 تدعم هكدا ةمالل ةنانص رحبلا تور ورمع انديس عنف 4( دوع ىلع 5

 ىاتخلا راجتلا رئاسو رصم لها نا ريغ .هيوكر نم لئاقلا .رئاشو شيررق '

 ةراجتلا ىعاودل رحبلا بوكر نوفلاي, اوناك ةيرمملا كلامملا يف لحتلاو للملا
 ةيرحبلارافسالا يف مهرامجانوف رصي اوناك ةفلاسلا لودلا نامز يفو . برحلاو

 مهفستناكو اهلع نينمدم دجنع ابا اهنوثراوتس مهل ةعفان ةفرح تراص ىتح ٍِ
 نم نورفاسي اوناكو لحاودلا نئاسو طامدو دشرو ةيردتكسا نإ دل :
 نوبغر اوناكو راجتالا نع نورتفب ال دنهلاو نميلا فارطاىلا سيوسلا جيلخ 3

 ةراحتلاو وزغلا يف ةبراغملاو هتانرك رضم لحاوس يف برغلا لئاق ءاسؤر
 نمو منع هللا ىضر صاعلا نب ورمع مم اونأ نيذلا ةباحصلا ناكو ةبرحبلا 7
 اوارح مق هتحيصت اوابقو قورافلا اثديس نما ا واثتما دق" نابرعلا نما بك ِ
 خيش يدزالا همثيه نب هخ رع نا لبق نكلو صالا ءدب يف هتفلاخ ىلع 3
 0 «احو لاحرلاو لاملا نم ةوقلا مامز ىلع ًاضباق نك يذلا خلا >8
 عفانملا باستكاو داهملاو وزغلا نع مالسالا عنم .باوصلا نم سيل هنا الاق 1
 نام ١ رحم ىف دوزنلل ' ازاشو# نئسلا .اككوو قورافلا حصن افلاخو رحلا يف 3

 ىلا بتك قورافلا رمع انديس اهرما غلب املف لحاوسلاو رئازلا رئاسو | 03
 هتذخاؤمو ةط رع ر جز هك هلاس 'اياتك امنع هللا" ىطرضاعلا ناورد 0
 نا يلدالا مالسالا رصنع مه نيذلا برعلا نا مزأا نم سيل هنا ين الو

 نأ لق ةفالخلا نكرم نعأا ودعا و دالبلا يف اوقرفتبو نفسلا ا وكر

 جب 1 3 ا : رباكأ نا مث . مهل هللا اهرخسسو مهمتزوخ يف تلخد ىتلا داللا يف انكم

 0 ا

 اهنوكري اوراصو ةيرصملا نفسلا باعصا نم ءابنغالا عم اوكرتشا نيملسملا | 22
 هنع هللا ىضر رمح انديس ةرضح كلذ غلب املف ةراجتتلل ةراتو وزغلإ ةراث 1
 د رغو نورك نوملسملا قبو عنملاب صاوالا مهلع د للا و مهاشو 7 ! 1 0 ا 0 3 6 7

 0 ا يم ا ري ير ل



 كلذ
 وحلا 00

 كلية مكأ: ناكو . هنع هللا ىذر هيواعم نامز نيح ىلا ةريغص نفس يف

 ||[ نوملسملا ناكف برحلا نف ىف نيهاملا ىراصتلا نم اهمدخو نفسلا كلت

 ”ادبإ وكر ماما مه سيب كاذ ذا نوملسملا ناكو . ةريثكروجابمهنومدختسي

 ةرم ردع لك انو ماعلا لب داري نيب الل هيواعم نمو ايفو ١ ةنافطتمو

 « امهنع هللا ىضر !) هيواعم صاب ارح وزغلا يف 1 نيملسملل نذا هيناث

 دبصق هناب رحبلا يف برعلا بوكر رمع انديس عنم نوققحللا ءاملعلا هجو دقو

 امو رحبلا ما نولهجمب مهنا هملعل قرغلا نم مهل ةنايصلاو مهلع ةقفشلا هن

 عيرافتلا نم كلذ ىف مهما ام اوملعتو هيوكر ىلع اونر“ انيحو هب قلعت

 ًاثذا مهل نذا نفلا اذهب مهتقرغم تلك امل مث ةحماسملا ليبس ىلع مهنع تكس
 : ارحب داهملاو وزغلا يف ًاماع

 آب نييلسلا ةازغ عنص قباسلا هجولا ىلع ماعلا نذالا رودص دعبو

  نورفاسي اوراصف حايرلا لإ رحل نيف را راجل نم ءاسزرالو رج اقمانف ةيسائم

 . ةراحتلل عئاضبلاب ىرخاو وزغلل ةيب رخلاتالآلاو تاودالاب ةراث رحتلا يف

 مانغ اهنم دخاو سدور ةريزج ا نب ةيقع رصم ريمأ نا ىتح

 ه.واعم ةريضح نا 6-5 غعرا يف يدقاولا مامالا نع يورو . 00

 نب كلمللا دبع نا فصاو خيرات يف ركذ دقو ةيرجم 4م ةنس ىف صربق ازغ

 ايه رفا ىلع هلماع نامعن نب ناسح ىلا ؟سما لسرا: هتنطلس مايا يف ناورم

 كلت تناكف ةعوتتملا نفسلا ءاشنال كلذو سنوت يف ةعانصلل ًاراد ىنس ناب

 ةكرتلا يف قلطي نالاو ةيمالسالا ةلملا يف نفسلا ءاشنال تيب راد* لوا رادلا

 3 . ةعانصلا راد نع ةفرحم ةملكلا هذهف © هناسرت 9 نفسلا ةعانص راد ىلع

 هءاشن هنؤملا ةفيفخ ةئيفس ةثامسح نم رك عيعانصلا داد يف عنص دقو

 0 ظ مهرب نب ةدايز كاذ ذا ناك نفسلا كل: كلذ دعب 5 املف ( هترفاز

 هب هجوتف لوطشالا اذه ةزاما مفار نب اطع ىلوتو سنوت يلاوح ًاريما

 ةرجيهلل ه١ هنس يفو . ايليسس نالا اهممسن ىتلا ةميظعلا هيلقص ةريزج ميتفو

 وزغل ايش رفا ماح ريصن نب ىسوم ٍبناح نم ًارومأم دايز نب قراط هجوت
 جرخ ١ ةنس يفو . ايسدرس ةريزج حتتتفا مث اهحتتفاف سلدنالا دالب ظ

 - جبلخ نم مظع لوطسال ًاريماو ًادْئاق ًاضيا روكذملا دايز نب قراط
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 ادد

 عاطقنا الب ةئاد

0 

 قيضملا اذه ىمس دقو هتيس قيضمنمجرخ مالسالل لوطسال وا لوطسالا اذه

 يف نومكحجم توغ لا ناك تقولا كلذ ينو . هربمال ةيسن قراط لبح

 ءاينغاناكو ةيطياط متكلم ىسرك ناكو مه اياعر لويناسالا ناكف سيدنالا

 اوديشف. نويبروالا لعب ناك ا ةتيمث ,نيئافنو ةريثك ًالاوما نوفثو ا!
 فخحيتلاو لاومالاب هوم 6 م ةيطيلط ف اورمحعو ةميظع ةربدا

 ةيببكحبلا تس" ةيطلطا يف ناك هنإ ةنيسصا راحالا ةلك سس ندم
 رع الذئتقو تناك اينابسا نال روكذملا ربدلا سفن وه تينا كلذ تاكل

 راها وذوفنلا ىلا :نايهزلا لصوت سبيس ياب يردن الو ةمكح الو ايلا

 لالقتسالا نوعدب | وداك مهنا مهما نم غلب ىتح تاهجلا كلت يف ةردقلا

 ىلع سلج توغ لا نم قيردور كلملاب كلملا لصتا املو ندملا ضعب يف

 نابهرلا ذوفن غولب ىلع ربصي مف ةيمح اذ ًاعاجش ًابايش ناكو ةكلمسسا

 يبونلا فرطلا ظفاحم سونايلوج رادرمسلا تنب بصتغا كلذ دعب و .يلاهالا

 نفارطا ىلإ برغل لعدف هل ادودل اودع ا(ضبإ ايها تاق سل
 ءاليتسالل ةضرع انئاسا دالب تتاو هيلع ءدقح سدس ني ا
 ًابطو ايلف هتكوشو هون, نااو هبايش ناونتع ىف دم ءالاإ 1

 ءاك متانغ اومنغو ةليلق ةدم ىف اهيلع اولوتسا ىضارالا كلت نوملسملا

 ىصحب الل اب حيتفلا دنع . ةيطيملط ٍِق تاكا ىلا ةئيغلا ءاشالاو لاومالا ايسالو

 زرحانا دعبو .٠ ةيررحبلا ةوقلاب الا رمستت ١ ةميظعلا تاجوتفلا هدهو" هذدع

 ىف نوجرخب اوراص هانركذ ام ىلع ةيوق ةيرحن تادادعتسا نيملسملا ةازغ

 ريثك ىلع اولختو رصمو سنوتو ايقرفا فارطا نم ةنس لك يف مهليطاسا
 رفظلا اولانق اهوحتفو لحاوسلاو رحلا رئازج يف جنرفالا كلام نم

 لوطساو ةْنيفِس قئام ىلع لمتعي نسلدنالا-لوطسا ناكو ةريثكلا تاحوتالا]

 ليطاسا ومالِسالا ليطاسا نب برا تناكو ةنيفس نيسمجو ةئام ىلع ايقبرفا

 ةيرحبلا بورا تناكو. رخالا دالب ىلع يلوتسي مهنملكناكو ًالاجبس ىراصتلا

2222222 0 000 

 ل ةميظع تاحوتف رفظو ةدم لويناسالا براحو سونابقوالا رحب 2
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 1 0 ادّساف . ًاريثك رحلا نف قرت 6 ةربالا ا) ةاصوبلا تدجو اللو 1

 اوناكف نوسروالا اما ةديبلا رئازحلاو لحاوسلا رئاسو .دنملا ىلا رفسلاب

 ىلع فاشتكالا نم اونكمت ىتح ( طيحلا رحبلا » سونايقوالا ىلا نورفاسي
 كا دنملا» ىلا 3 نماب رفسلا ناكورت. :ةديدعلا رازجلا نم اهريغو اكريما

 ظ اصلا احرلا سأر ( ينوربديما ) قيرط
 ىلا ةيرحبلا لحاوسلا يف نونطاقلا ممالاو لودلا ةراجن تحاتحا الو

 اولصحوةحالملاو نفسلا ءاشنا نف يف اولغتشا راحبلا يف .رفسلاو نفسلا بوكر
 00 نتاك الملكو اتيشف ايش ةيرحلا ةعانصلا- تقزتو ةميظع ةزاهم امبف
 انم اهنم عنص ىتح ًاركو ًاعاستا دادزي نفسلا مجح ناك نؤنفلاو مئانصلا
 جواؤإل 6 قانق ١ ىمسملا عونلا نم انرصع ىف روهشم وه اك ًادج ريك وه

 ةراتحتلاو رحبلا لاوحا تلاقتاف تاءردملاو رخاوبلا تدجو مث : 6 ىلر ابا

 ديدج رود ف امندلا طباورو ممالاو لودلا تاللماعم تلخدو 0 ًاب القنا

 ةراحتلا رومأب ءانّتعالا ىلا ممهلا فرصنت 5 هيلعلا ةلودلا ةآعن لئاوا شو

 ناخرواناطلسلا نب اشاب ناملس نا الا بلا يف ينزع ناك تورط زكا وذل

 ىلوتسااهطبضض ام دعبو مورلا لدانص يف يىلوسلك ةهج يف رحللا زاتحا يزاغلا

 هيا ورخلا فكلاعملا ىلا“ اهمضو يليا مورلا دالب يف نكاما ةدع ىلعو م

 آلا نكع ال ةنانتسالا راصح ناكاملو .٠ ىلوسلك زاج يف لداتص ةدع ًافناو

 | ةلسلس دم ودعلا نا ريغ اهلع مودهلل ةيفاك نفس تّئشنا رحبلا ةهج نم
 ىو اهاسرم ىلا لصت نا نفسلا عنف كومو هطلغنيب ديدحلا نم ةظالغ

 ئرخأةياوريفو هحيلروس نم اهزناو ًاتفس ًاشنا هطلاب ننك.ناملس نا ةياور

 6 هحَش هلوط ) ىمتملا ىمرملا ىلا يليا مورلا راح ءارو نم اهنزتا هنا
 ا تدور لاقنالا" رج نه نيفراعلا نم 'ةرهملا اهزتد :ةسج وي ادتب اهررح
 ةوهسإ تجرحدتف اهيلع اهوجرحد مث محشلاب اهونهد ًاحاولا اهتحت اولعج
 اوهاعوا راف ايف اوعضو هن اهدضاوم“ ىف. كنك امدنعو' رخبلا#ىلا
 ةبيلعلا ةلودلا هتنيع نم لوا ناكو بحعلا ريبدتلا اذ اهوحتفو ةناتسالا

 ' كلاما قا رواعلا :ىتنرملاو هيلا: اموملا هلعلاب نب كن نايلسر رجل ؛ ايما |
 58 ةناتسالا حتف دعبو . همسأب ىمسو هيلا بسن يلا مور 2 7
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 ةديدعنفس ةليلق ةدم يف تئشناف ©« ةعانصلا راد 9 ةناسرتلا روما يف ماّهالا

 يفو مهلا كلم هنا ضِسالا رحبلا نوربتعي اوناك نيذلا :نييقدنبلا ديدهتل ةيفاك
 ةلودلا تمدقتف ةيرحبلا ةوقلا ةطساوب ةديدع عاقبو عالق تحتف متافلا نامز

 يذلا لاك سيئرلا مهتم نم ةرهم ءاسؤر احل تقتناو ةوقلا هذه ةيلعلا

 ديزباب ناطلسلا رصع يفو ءادعالاو ءاقدصالا دّتع هتيلهاو هتقابل ترهتشا

 يف نيملسملا ىلع لويناسالا ماق ةيرحه نيعستو نينثاو ةئامامت ةنس يناثلا

 ةديصق دالبلا كلت مكاح رمحالا لآ كلم لسراف ايليسس ةريزجو شلدنالا
 ةدحللا اهف سّلاو دالبلا يف لويناسالا مايق ةيلعلا ةاودلل ا اكش ءارغ

 نسمرلاة دابق. نفس ةدع ناطلسلا زهش ءادعالا .يدا نم اهذاقنال دادمالاو
 دالب يف ةيرحبلا بورملا تماق ذئتقو هنا ريغ هل ًاددم روكذملا ندلا لاك
 سلدنالا لها ةئاغفا نود كلذ لاخل ةروملا فارطاو طؤانرالا

 نعى لج بتاك ىورو ةولكا ندي ةدع ءاشنا ٍِق عرش رصعلا كلذ فو ْ

 عسب اك عنص سنوفلا ىمسملا ابروا كولم دحا نا نيتاللا خراوت 0

 ادا امهلثم مدقتس ا هل نرخاآ قر عنصو قسو ©« نط ا ةعب را

 دال ع . الطعتف ىسرملا يف رخآلا م اطل اهدحا نال امهلييتلا / هنا ريغ

 اك حافلا ناخ دم اًضا عنصو ٠ د نفسلا ءاشنا يف ًاضيآ نويقدنلا

 رحبلا ىلا هلاَزنا دنع اتملا يف .قرغ هنكلو قسو:« نط ز) فأآلا ةثالا عسإ

 رغصل فاق كك ىمع انناطل ىف هممتسا وكت ليما. ضع ىاعلا»

 نطلا نوربتعيو نفسلا محح نييعتل هنولمعتسي نوسروالاو اهريكو نفسلا 3

 ةامسملا نفسلا عاوناب ديقم راتتعالا اذه نا ريغ لك ++ نع ةرابع دحاولا ١
 تاذ .نمسلا نم 6 نوبلق » ريتعن اذه انرصع يب انك ناو اناث ن1

 ةريكلا نفسلا وه لصالا يف نويلقلا عون نا الا قبقلا نمو ثالثلا تاقبطلا

 .هقيلوو هجرابو هقارق لثم ةديدع عاونا هلو عارمشلاب الا لمعتست ال ىتلا
 ناكو ًاريثك هنولمعتسي لويناسالا .ناك يذلا. ريكلا :نويلقلا وهف هقارقلا اهأ
 معز ربدكج ١ عون اما . هجراب عون نم لودلا رئاس دنع ةبرلا نفسلا رثكأ

 اهف سايقلاو ةديدع ماسقا هلو . ًاضيا فيذاحلابو عارسشلاب لمعتسي هناف

 5 لاش رمثع ةعبس ىلا دعاقم ةرمثع نم وه كنشضلا 1
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 تناكناو لاخرلا نم ةثالث وا نينا اهم فاذتع لك يف رج ىتلاههو عام 1

 ةكشفت عمو جدطتك) ) لق" لاق“ دغاقم رتعع. ةكست : ىلا "رشح -ةشامم م
 دغقم نررسصعو ةسقخ تاذ تناك ناو ش هتبلات ١ نارسعو ةعبرا ىلا رتع |

 ٠ لاحر ةعبرا انهفنذا نم لك يف فذدجم ىتلا ىتو « هغردق ال اهلل لاقت

 دادس رباط قاقك دققت” نيتالث وا ةتس لاا دعم نئرسعو. هش نع كناك نانو
 | ةسفسلا تناك اذاَو لاحر ةتس وا ةسمح اهشهذاجم نم كف فذجب ىلا و

 اهلفسا ْناكف نيتقط تاذ ةنيفسلا تناك ناو 6 ةنوام )) اهل لاش ةيلاعو ةضيرغ

 تح هغردق عونو كوك ل ىتستف نوتلق عون نم اهالعاو ةنؤاملا عون نم
 اردنا نآل لعرعو انهارت ه8 رخاولا -نلا مدقلا نع لوط قوك نا
 راشا ةتسا هطسو ولعو ريش ١١ همدقم ولعو ًاربش ١6 هرخؤم ولعو ًارش

 عراب تنرخو صضام نشر" هغرذق لك اف ناوك قا بجو ًادحاو اعصار

 نورث نيذلا نم الجز ٠٠١ اهف دخو اذاو . ةربالاو ةثلرخلا ف نارظنس

 مهماف امدوت اماو.مهمتاحاح يف رظنلل لجر و د ايا تاعارتشلا

 ل عمو ةقدلا سا ىلوتت نم مهنم انيق +. نم رثكا نوغلس

 يف نا كلذ ىلع دزو . لا نوتفرملاو نوحلصملاو نورادخلا مهنمو عارتتتلا
 نوفآدخ 4 رم لك ىف موق نساخلا ىلع تتذاحملا الحم 5. هغردق لك
 نع لطف 0 | نيفاذحخلا ددغ غلسو ٠ خرطلل مهم دحاو ضخ دقو

 نا مث. مسد انتم لك ًاعبج مهددع نوكيو اهف لئاقم هلام دوخو

 ةفدحتللا داع 4 اهم ةهج لك ىف نوك م ةدرتشاس ١ ةقورغملا نفنلا

 شاب إةامدملا نفسلا 5 الا ةسنلاب ناوكب اهتنفنا دحفو :اعارذ 6 اهلوطو

 لدتا تاليغ دالعو' اعارذ 7 ىلا". نك اهوط نوكف ( ئنن ةدؤتشاب
 وحن اهف نم دذع غلسو ضاخشا ةعس فاذجم لك ىلع فشو م+ ابق

 "0 ول راع ناوكأ اعازو د07 اطوط* ىلا هن واللا نفت م30

 ايفو ريش فصنو راشا ٠7 اهطسو واعو م ١٠١؟ا/ اهمدقم ولعو رف

 | فاذج لك ىلع فق ناك نيينالا ىلع فيذحتلا الحم ؟4.اهيف ىتلاف ًاففدم

 | ميلع موكحلا ئرشالا ناكو سفن <.. ايف نم ددع غلق لاخر ٠ اهل
 5 ( ىسروف ) مهومسلو تف ذاع ىلع نومدختس ةقاعلا 0

 ب ا



5 
6145 

 نوديقم مهو نوفدجمو ؛”' قاروتا ) ىمسملا لحما يف نودعش اوناكو نا

 يرسالاءالوه نم نيفذحلا فصن نولعجل برا بشتنت امدنعو لسالسلاب ا

 | نيياوعتر هننمأ مدعل كلذو كارتالا نم مهفصنو نيرومملا < سل

 مهنم ةيمالسالا

 ءاشنابرصا ةروملا لحاوس ىلع ءالتسالا يناثلا زباب ناطلسلا دارا املف

 ناك 6 كوك )) عون نم نانريك ناتنيفس اماعنا ءانئاب ترمجف ةويكا نعل
 ددع اميه لك ىف مقا ا نيثالث اهضرعو 8 نيعبس امهنم لك لوط

 اهادحا ىلع سأرتف فاذجو لئاقم نيب لاحرلا نم نافلاو ةريكلا عفادملا نم

 ةئامثالث ضيا ترو فاي نش ىلا هساشاإ لع نسأل نو 0

 هسا » ةهج ىلا نفسلا تلسراف عاونالا عيمج نم ة ةركؤو ةرخص نإ ا

 ةرامح تلباق قارب ةريزج ىلا تلصوو نيراوا عقوم تزواجم املف (:ىتخي

 عون نم ناتنثا :نفس عب , رات ودعلا مغ و امه برحلا ران تراثف .ودعلا

 ىلع «“ ةجراب ١ عون نم ةدحاوو 6« ةنوام ) عون نم ةدحاوو 2

 م لا قتلا هيض

 5 اتنفس تمحهف امهق رغو عفا دملاب نيت روكذملا ةجرانلاو ةنواملا قارب

 هنا الا طفنلا تيزي سيئرلا امهقرحاف ام اتطاحاو قارب سّئرلا ةكوكىلع

 تاهو[ تقرحاف احا هتيفسلا نانا تدم امهنس نم صلخت نا عطتسي مل

 نه ذقناو ةيمالسالا ركاشملا نم سفن ةئاهسحخ هعم دهشتساو قارن سئيئرلا
 نم رحلا يف اوطقس نذلا اما قراوزلاب نيملسملا ةازغ نم رحبلا يف طقس

 نوملسملا ىلوتساو دحا مهنه صلختس ملو اوقرغو اوقرتحاف ءادعالا نفس
 كلت لحل ةرواجملاةريزملا تيمسو مهداقنا و مهدادمال يب يذلا نويلقلا ىلع

 قارب ةريزج ةكرعملا

 تايراحلا راس يف كيدنولا لوطسا ىلع ا ينونامحما لوطسالا بلغت مث

 «نوتسم و« ىتخم هسا ا) عالق حتف ةيلعلا ةلودلل رمستو كلذ دعب تندحوتلا

 «(نورق )و

 ىلع تلغت ىتح دادزتو قرتت رحبلا يف هسلعلا ةلودلا ةوق تاكو

1 

 0 جانم يف فعضلاو روتفلا لسصصح دا هاند م نيدو لوطسا

8 
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 ا نامل لاق" رع تعسف كلو رحشلا "قا كوارخعا تلمغاو

 ناطلسلا ةرضح اما مهحاستو ءالكولا لماهتو هتخوخبشل ًارظن ةنطلسلا روما
 ف برملاب لغتشاو مهمل ىلع مهالا مدقت ةدعاق ىعارف زوابلا ناخ ميلس

 ازطاسالا روما ىف نظن" نم نكع مل كلذلو برعلا دالبو ناربا ىحاون

 رحبلا يف رفسلا نع نيملسملا ناصرق عنم دقف كلذ نع ادعو ةيرحللا

 00 اع ةانانع اتق تود انس اونوكي الثل كلذ ءانثا 'يف نضينالا ١
 ا طادجلالا ىف تدحا  ةيرحلا ةيلملا ةلودلا ةوق ناك ناو كلزاف ةيلحلا
 اوناكف مهقورع يف ةيتحاو ةريغلا مد يرسيمهابش ةدح يف اوناك نيينائعلا نا
 نيدهاجم برغلا لحاوسىلع ةعوطتملا مهمتداق رثكآل مخ وزغلاو داهملا نوح

 ناكو نيسورالا ىلع لاتقلا نارين اودقواف ةصرفلا زاما اودقش نا ةفاخم

 ناخ' ناملس ناطلسلا رد نع تقولا كلذ يفو اشاب نيدلا ريخ مهمدقم
 ةوق ةأمح تددحتف ًايلك ًامانها لوطسالا سماب مهاف ةنطلسلا ربرس ىلع

 ةيرحبلا ةيلعلا ةلودلا

 راد روما ميظنن ى ايهما زوامل ملس ناطلسلا ةريضح ناك ثيحو

 يف تيب ىتا ضايخلا نم رثكا هايملا ضايحو نزاخم رمع ةيرحلا ةعانصلا
 صا كرادتن نا همزع ناكو ( قاوق ىل هنسا ) ةهج يف مئافلا ناطلسلا نمز
 رحبلا يف ةعقاولا رئازلطاو لحاوسلا ىلع ءاليتساللو اهدادعتساو ليطاسالا

 ضعبلو لل سيردال ىصوصخلا همالك ءانثا يف لاق دقو اهماَب ضيالا
 دحولا دتع دحاو جيلخ نع ةرانع وه ضِرالا رحلا نا هرارسا ةمتك
 تحن نونوكي ال مهنا مث ةفلتخم للم هيف عمتج نا قلي فيكف هتبس زاغوب

 روصق نموه ةذوصقملا ةباغلا هذه غواب يف داهتجالا مدعف ةيلعلا ةلودلا مك

 هللا دم اذا اهمتدهاعو ىبشن ىلع تيلآ ينا لاق مث ةلودلا ناش يررللا همحإ

 لينل ةيفاكلا ليطاسالا ءىتثا مل ام نوكسلاو ةحارلا اهمرحا ينا يرمح يف

 00 رمش كلذ ىلا ءاسسو“ نمسآلا "رجلا روفت ىلع يف يلوتساو: بوغرملا اذه
 ةيرحللا ةعانصلا راد ءاس ريكتو ريثكتل مزعلاو ةمحلا دعاس

 0 ةريتعم سانلا رظن ِق تناك ىلا رصف ٍٍق ةسكارلا ةلودو

 اع لصتا يذلا راعتسملا فرش اظالاب ردقلا ةاياحو نيش رمشلا نيمرحلل

 هس

 0 سر ا وو ع ا ا ا



 0 ل ع بلا

 كارتشالا لقتال اهنا .ةيلعلا ةلودلا .باآدنمو ارسم نابرعلا ءاتشاو كارا

 دالب طبضتو رصم حتفت نا رومالا مها نم كلذل تار اهالقتساب تو
 نا دعبو عيمجلا ىلع تلوتساو كلذ يف ةمحلا تلذبف اهشارط يف ماشلا

 راد ىلا عجر روهشم وه ماشلاو ريصم ىلع ملس ناطلسلا ىلوتسا
 ىلع ءالبتسالا دصق ىلع رحبلا ىلا ليطاسالا ليزتت ف عرشو ةئطلتلا

 ىلا هلوخد. نم ةيناثلا ةئسلا يف ةافولا هترداب هنكحلو هعبج ضيسالا رحبلا

 ةداعسلا راد

 لعج ةفالخلا تم ىلع ناخ ناهلس ناطلسلا هدلو ةرضح سلج الو

 ةفص اودلقت سدور ناسرف ناكو ةيرحبلا ةعانصلا راد روما يف هماتها لح

 قافتالابو راحتلا ىلع قيرطلا عطقل ضِسالا رحبلا يف :نولوجم اوراصو ناصرق
 نيعتربصم قيرط نيمات لحالو اهوذخاف ةيراحتلا نفسلا ضعب اوفداص مهنا

 صالا ءىداب 2 كلذل هحوتف اهملع ىلوتسناو سدور حتش نا ةلودلا ىلع

 ةنس يفو 40٠ ةنس ةروكذملا ةريزملا حتفو مظعلا هلوطساب ناولس ناطلسلا

 ىلها دحا ىلع سوسلا رحب ةدايق تهجوت نيثالثو  نينثاو هلام

 © هغردق ١ عون نم ةنيفس نيرششع يف هلسراف سمر نايلس وهو ناصرقلا |
 امل مث ندع لحاوس ىلع يلوتساف .نميلا ريت ىلا نييوسا ا

 ةغلا, ةيرحبلا ةيلعلا ةلودلا ةوق تناكح ةناّسالا ىلا اشاب ندلا ربخ لخد

 لايك دج

 راب مساب نييوابروالا دنعو رضخ مساب فرعي اشاب نيدلا ريخ ناكو
 ةميظعلا هلامعاب ازوبشم . ناككو ءارمحلا ةيحللا يجاص ىآ سرر

 سانلا نظ ىتح بقاملا لياج دهام وهو رحبلا يف ةداعلل ةقراخلا هتاوزغو

 يف اباتكح ىلا دقو بقانملا يوذ ءالجالا نيدهاحلا ةماركلا لها نم هنأ
 : باتكلا اذه نمو هترضحل همدقو ناخ ؟ناماس ناطلسلا ىماب هراتخا

 1 امئاو اهركذ .نم ماقملا قيض عن ىتلا اشاب نيدلا ريخ لاوحا ليسا :
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 2 1” ناكوينذلا نامزلا يف هلاح ةمحرت لامحالا هجو ىلع ركذن نا ا
 ارخلا يف امس الو رادتقاو ةكوش تاذ تناك اهيح' ةلودلا نفسل اسر هق

 تنال ىف ناعم انكر نو وادم ةريزحا نما نددلا ريخا لصا "لوقت

 جوع سيرلا ناك اهب و ماشلا سلبارط ىلا رفاس جورع ريكلا هوخا ناكو
 :م هصاخت دعبو سدور ناصرق يدباب ًاريسا عقو سلبارط ىلا ًارفاسم
 رمعهينامث عس بكرم ىف بهذو هنذاتساف ايلاطنا يف دوفروق ناطلسلا ناك

 ىراصنلل نفس ةدع ىلع راغا نا دعبو رحلا يف نالومْلا دصق قاروتوا

 دنع هنال برغلا تاهج ىلا هجوت لحاوسلا رئاس يفو سدور فارطا يف

 رحبلا بكحارم تعنق دوفروق ناطلسلا ىنتْخا ناخ ملس ناطلسلا سولج

 برغلا لحاوس ىلا .مالسالا لها ناصرق راس ذبح رفسلا نع ضيالا

 مارق ندلا ري سيئرلا ريشن كاذ دعبو كانه فوامو )فس مه اوذختاو

 ةريزجيفجورع سئئرلاه با عم ةاقالملا ىدلو ًاضيابرغلا ةهمل هجوتو هكرم
 ةدهاعم تدقع برغلا سلبارط ةهج نم سنون دودح يف ةعقاولا هبرج

 فو .اهكاح نم الحم ابلطو سنوت ىلا الصوو وزغلا ىلع نيوخالا نب
 داولا قلح ةعلق امل اونيعف صفح لا د يف سنوت تاك نامزلا كلذ

 جرخ ةروصلا هذه ىلعو . سنون .ةنمزخملا م مانغلا سمح نا طرش ىلع

 حتر فالا نفس نم هافداص ام اطيضو وزغلا يف اذخاو رحبلا ىلا ناوخالا

 . العجو ىلعالا ماقملا ىلا امهيصو امهتربش الصواو امهنفس ترثك يلاوتلابو
 فرط يف همقاولا هاجم ةسدم ىلع امم مث امهم ريحتسي ضيالا رحلا

 لوطسالا اءلغو لوينابسالا دب يف تناك ىتلا رئازملا ةهج نم سنوت

 هفتك يف جورع سرلا حرج ةبراحلا هذهيفو .امهلع ءاحيذلا يلوينابسالا
 ار خف سادنالا يفهقرويمةربزجىلا وههجوتو سن وثىلا نيدلا ريخهوخا هاسزاف

 فداصوةرفاو الاوما منغو اهارق نم ريثكددع ىلع راغو عالق ةلمح حتفو

 مسوم يف هدعبو ًارفظم سنوت ىلا داءوهبلغف اقيسروق لوطسا رحبلا يف
 هثالث ذخا- رهش فرط يفو ةنصرقلا جال رحبلا ىلا ىرخا ةرم جرخ اتغلا

 يف كلذ دعبو مانغلاو لاومالاب عجرو 1 نيرشعو ريسا ةئامامتو فالا

 / ىلع م بلجاو ةعوطتم عطق عبس ىلع هكر يف. ادباق راص عيبرلا 0



 ظ «د45)

 م نفس ةسخ ذخا ةيلكلا متانغلا نم هذخا ام ىلع ةدايزو ابورا لحاوس 1 ١

 سئيرلا تخا نبا نيدلا ىحم سئرلا“ عم ةيلعلا ةلودلا ىلا ةدحاو اهنم لسرا
 عون نم نيكصرم ةيلعلا ةلودلا هيلع تمعنا كلذ ةلباقم يفو روبشملا لاك.
 هغردقلا

 سيرلا ةمواقمل رحلا ىف فش نا دحا ردق مل تاوزغلا هذه دعبو

 رشتناو سورابراب مسا نم شعترب ضيبالا رحبلا عيمج راصو نيدلا ريخ |
 نوفوخم اوناك مهنا ىتح ابورا يلاها ضعبو رئازملاو لحاوسلا يف هنم فوخلا

 سورابراب مساب مهوتكسيو دهملا يف مهو مهدالوا
 ءانبؤ ايوزا لود قلقل .ًاحوم ناك هجولا اذه ىلع هجورخو هووهطو

 اوجاه ةعطق نيثالث نم ًافلؤم الوطسا اواسرا.ًاضيا نويواسن زفلاف كلذ لغ

 ىلع ىلوتسا جورع سيئرلا نا مث نيسيا نيمزهنم اوداعو سنوت ةهج اهب
 ىلا ةعباتلا عالقلا نيدلا ريخ سيّئرلا هبخا عم مماقتو اهنم نكمتو ريازملا
 ناك امو جورع سيئرلا مساب ناك برغلا ةهج يف اهم ناك اف هباجمو رئازجلا
 عم ناسملت كاح ققتاف . نيدلا ريخ سيّئرلا مساب نك قرششلا ةهج يف

 ناك ملت 3 ناك انِسَو اهلحاوسو رئازخلا نم اهدرط ىلع لوينابسالا

 لصتا رحبلا ةهج نم يلو ينابسالا لوطسالاو ربلا ةهج نم موحملا ددصب
 ركسعلا نم رادقم عم ناسملت ىلا هجوتلا يف عرساف جورع سُئيرلاب ربخلا
 .نبدلا ءادعا عم هقافتال رظنلاب احلا نم ذئتقو اورفن دق يلاهالا ناكو

 رك للشا نق جورع نسل برق امدنعو.هلتق ف ىوتف ءاملعلا تطعاو

 دمتساو اًتابسا ىد. يف الق كلخد كناك ىلا نارهو ابتكسا لاا

 نم عمج امىلا اومضناف اهذب ىتلا لاومالاب نابرعلا نم ًاركسع عمجو مبنم
 ناسملتةسدم رصاح هدعبو روشملاةعلق الوارصاحجورعنامث حترفالا ركاسع

 دعبو جورعسييرلا دهشتسا رمالاةيامنيفو ةتسنم رثكالاتقلاو برحلا دقماو

 اوجرخاو ًاكرم نيعسو ةبام ىف لويناسالا ءاح عالقلا كلت ىلع هئاليتسا
 نيدلاريخ. نيرلا , دوتح : تناكو ياللا لعاومش و رربلا ىلا ارك |(
 ماقم يف تبث برعلا ركاسع نم افلا نيرشعلا وحن هل داقنا هنا ثيحو ةييلق
 1 وعدعب و . مه راك كلتا نأ" دع نارا لع مهربجاو نيينابسالا 0
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 اك اان ةئاميف ل ويانالا ءاحل هميجتفو نشل ديو نانتحلت زاضع وم

 منكلو رئازحلا نايل يف ةطبار تناك ىتلا نيدلا ريخ كارم ىلع اومجمو

 قالا ةثالث وحن مهنم رساو لمرلا يف مهنفس ضعب ططشو اا !ومزبلا

 لوطسالا نادوبق عم طابضلا نم ريثكو رفن
 لوبق نيدلا ريخ سيئرلا نم رئازجلا يلاها ٍبلط ةعقاولا هذه دعب مث

 مساب ةكسلاو ةيطخلا نوكت نا طرش ىلع مهنم كلذ لبقف رئازحلا ىلع هتزاما

 ناسمات كاحو ىصفحلا سنوت ؟اح كلذا بضغ نكلو نامع لآ نيطالسلا
 نم نابعالا بولق هيلع اودسفاو كب ندلا ريخ لاتق ىلع اقفئاف ينايزلا

 لاومالا لذدب وهو رخا فرط نمو ءالوه فرط نم انف ربازللا يلاها
 امهبحاون يف هورجا ام ىلع ةدايزو ربازحلا ىلع لئابقلا ضعب شيوشت

 مهضعب و ساف 3 (وشاجتسا ١ ناعتيملا .كاوافا دالؤا .نم مهضعب ناف

 كينيدلا ريخلاغتشا ءانئابو ناترمتسمةشوانلاو برات ناكو ايناساب اوناعتسا

 | متاغتسم رصاح نا دعبو ارو ار ركاسللاقوسي ناك كلوا تاره عقد

 سلدنالاقرطب هلوطسا رم اهلعىلوتساو نارهو نم برقلا يف ةعقاو ىهو
 نيملسملا نم هدجو ام نييناسالا»,نم ذقناو ةرفاو متانغ هلكاسا نم ذخاو

 ريخناكو . اهف مهنكساو رابط مهلقنو لذلا ةلاح يف مهدنع نيدوجوملا

 قرمشلا ةهج نم سنوت ماج ءاوغاب ريربلا ةمحاهم نم ولخم ال كب نبدلا
 راضللا تالئع رثكا ىلع اولوتسا ةروضلا هذهو برغلا ةهج نم لويناتشاو

 ةياهنلاب كيذلو ءادعالا ىلا نوايام ربازحلا يىلاها نم ريثكلا ناكو هدس ىتلا

 ًاضرا .ةعقاولا لطيحب ةعلق ىلا اختلاو رجاهو ربازحلا كب نيدلا ريخ كرت
 ىلع ةراغلا نشب ةرانهتاةوا فرصي ناك نيس ثالث ةدميفو لخاوسلا كلت

 | لولا كلذ دعيو نيسنوتلا نس نيفلاخلا كارم ىلع ةراعو ابوولا لخف[ وش

 ةخيصتا قادس يف هنارب رح لسري ناكو ا رقتساو ىرخا ةره ربازجلا ىلع

 1 ا مذ. همساب ةضطحلا أرش م 0 نانسملت اح ا

 | لا عفدنو نانع َّ مسي بطخم 3 0 ” ىلع - نبدلا ريخ

 00 0 الان كي. نيدلا ريخ سل كلذا دعب و؛ ٠ ًايهذ رانمد ففلا 1
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 نك ٠ ضيالا رجلا يف رفسلا ىلع ةرداق ابورا بكحارم كا
 اديه ةقبريط ىلع شتي روبصملا نكلراش ايناسا- كلمو اناا زوطار ا 000

 ايورا نيطياقق نيب ةراهملاو ةراسللاب فورعملاو روهشملا ناكو . صالا |

 رجبلا ىلا هجرخاو المكحم الوطسا هاطعاف ايرود ايردنا ىمسملا نادوقلا

 كب نبدلا ريخ ةمواقمل ضيبإلا
 ناك ةِفاك ابورا لها بولق بعرلاب الم سورابراب مسا ناكامل نكل

 رحلا يف فوطب, ناك كب نبدلا ريخ نا ىلع هتاقالم نم زرتحم ايرود ايردنا

 لحاوبسلا ضعل رئاببخلا لصاوت. ناك هنافايرود ايردنأ امإو هل اللط سا
 نويناسالا ادّسا كلاذ لالخ ينو كلذ يف ةصرف هل تعقو املك ةيمالسالا

 نع اودتريمل رانلابمهنوقرحب اوراصو مهدنع نيذلا نيملسملا عم ءافخلاب نومهاظتس

 عمتجاف ةيناسنالاب قيلب الو نيد هزوجم ال صالا اذه نا عم مالسالا نيد

 كي نيدلا ريخ نم اودمتساو ليجفلخ اومتحاو لحم يف مالسالا نم ةفئاط

 ريازحلا يف مهنكساو مالسالا نم مهريغ نمو مهنم ًافلا نيعس رادقم لِقَف
 ججرفالا نفس. نم. ريثكل ىلع ةزاغلا نو

 ىلع فلخف ناخ نايلس ناطلسلا ينوناقلا ةرمضج هيلا هاعد كلذ دعبو

 ٍرئازجلا نم وه جرختو كلن نسح ؤوعدملا هيدمتعم دل رازكلا ةظفاق ِ
 ايروا لحاوس ىلا هجوتف ةداعسلا راد ىلا دصقلا ةين يف مكحم لوطسا يف :

 هنيم ةيحان يف فداص مث اهبرخو ىونبج برق يف ةنئاك ةعلق ىلع راغو

 دصرسب هزورإ ةهج ىىلا ءاج 3 اهلع ىلوتساو اهذخاف ةعطق رشع هينامت

 ليبسوىلع هل ليقف ىحاوتلا كلت يف ًادوجوم ايرود ايردنا ناكو ايرود ايردنا

 كانهنم برهف ًالفاغ نكت الف كيلع شتف سورابراب نا راطخالاو رابخالا
 ويح جوت هف داصي نا كن نيدلا ري قفترمل امو ايلاالامعانم يزدنربيفؤتخاو

 ىلع ًانادوبق بصت اهلا هلوصو بنو ه4. ةّيس ظساوا يف اهغلف ةئاتسالا

 ناخ ناملس ناطلسلا ةريضح ىمابو يكلرلكب رئازج ةيتر اهلا قملاو رجلا
 رضمجا نآكو هغرداقلاو هدرتشابللا ىعون نم ع نيتسو ىدجا: ءاشنا راص

 هعم تناك ىتلا ةعوطتملا نفس سملا عمو اكرم ريثع ةينامث رئازملا نم هعم
 1 ةس رح ةعطق نينامثو ةعبرا يف ضِالا رحبلا ىلا ةيناث رفاس. م



00 

 عالقلاو عاقبلا نم يتلا ترو هقزاويمو ا ةفوروسمو انيدراسو 1

 يناطلسلا مالا ردص  ةناتسالا ىلا هتدوع يفو ءادعالا نفس نم 1 رحال

 يف ةعقاولا الون فارطا ىلع ءالبتسالا دصقت ىرخا ةنيفس ىئام ءاشنا يف

 ا هام نع حفلا عيبر يف بهذ كاملا مامتاي ًايعاس ناك (ْسو ايلاتبإ

 ٍيفو . عحرو اهنم ةعلق برخو ص فقافخ نا نيثالث ف الو فرط

 مزعو ا ةهج نع هرظن ناخ ناملس ناطلسلا ةرضح فرص كلذ ءانثا

 لعجو اينولون وحن ينوبامحلا يودرالا يف هتلالج هجوتف وفروق برح ىلع
 جرخ 4+ ةنس يف ةحمللا يذ ربش يفو لوطسالا ىلع ًارادرس اشاب ىنطل
 ناكو نفسلا نم ةعطق نينامثو نيتثام يف ضِسالا رحبلا ىلا اشأب نيدلا ريخ

 اذه دلو هغرداقلاو هدرتشالا عون نم ةعطق نوثالثو ةسمخو ةئام اهف

 لوطسالا جورخو . لمكحم لوطسا اذكه ةناتسالا نم جرخي مل خراتلا

 فارطا يف هكا عالقلا ضعب ىلع الوا راغا حورششملا لاونملا ىلع ينوامهلا

 اهارق عيمج ىلع راغاف وفروق ةريزج ىلا ىلا كلذ دعبو اهءرخو اينولو

 .اهكرت ءاتعلا لصف برق نا ىلا اهتعلق راصح ىما لاط امل هنا مث اهبنو

 ىنطلو رب ةناتسالا ٍينوامهلا يدرالا عم ناملس ناطلسلا داعو امنع علقاو

 اكس نيتس بختتنا هناف اشاب نردلا ريخ اما ارحب يناهاشلالوطسالا يف اشاب
 لثم ةريثك رئازج حتتفاو رحبلا يف ىتبو هغرداقلا عون نم لوطسالا نم
 غلب هلا ىتح ىصخن ال متانغ ىلع نهنم لصحو هرابو دصو هنكآو هقوج

 اذه ىلعو ريسا ةئامسحو نيفلا عم راند فلا ةئامعبرا لاملا تبل اهسخ
 اذهلثم يف ةناتسالل هلوصو بغو ءابشالاو عئاضبلا ا خوحلا نم سايقلا

 قبسيمل ىتلا فحتلاو ايادهلا كلت ةيناهلسلا باتعالل ضرع مظعلا راصتنالا

 ًارهظم راصف رحلا ءاسؤر نم دحا نم اهلثم ميدقت راصعالا نم رصع يف
 ةرخافلا علخلا هسبلاو يناطلسلا مظعلا تافتلالل

 0 و416 ف كالا رحبلا ىلا ًاضنا ارفاش + ع5 ةنس مرح نيش فو
 بهذ مث لدنتساو ىركسا لثم رئازللا ضعب ىلع ىلوتساو ةنيفس نيثالثو

 000 41 نع قاونن ام ةديخاو اهازق نم ريثك لغد ةراغلا' نشو ديرك لا
 , 1 فرط يف ةثالثلا اهعالق حئتفاو ىرخا ةرم اهبلا عجر مث ريسا ففئا 1



 ! رءازج نم ةريزج كف ناك لصاحلاو . اهلها ىلع جارخلا طبرو مايا

 اهحتتفافةثالثو ناتنثاو هعلق ةريزج نورسشعو سمح اهلمح ىتلا كيدنو

 عوطقملا جارخلا اهنم ةريزج ةرششع ىتنثا ىلع بترو ةنسلا هذه يف اهلك

 ةسهج ىلا .كلذ دعب ردحلا مث اهرثا ىنعأو اءرخ تانقالا رمثع ةثلثلاو

 ايهربس ناكل ىلا- نكانرملا  نض اف كرتو زوسرغا ىلا لّضوو يلبا موزلا

 ليطاسا تناك كلذ لالخ يفو ةعيربلا يكخارلا يف راسو ًاشب

 هزورب ةعلق ىلع اهموجم اشاب نيدلا ريخ غلف وفروق يف عمجت' ةقفتللا لودلا'
 مهما .اهنابرب ءربخاو فاشتكالل اهلسرا ىتلا ةعوطتملا ًاكمع نورشعلا تناو

 ودعلا بكام -نا ام رريدكج عون نم ًاكرع نيعبرا هسلكاز هايم يف اوأز
 كوطسالا:تارغناو اساقعا ىلغ ةيبغرسم' تحر ةفودلا' كاس تارا

 ابنم اوجرخو هزورب اوكرتف مكنم بيرق سورابراب ناب وفروق يف ىسارلا
 ةريزج ىلا رف 6نوتم )) هاجم وهو اشاب نيدلا ريخ مهجورخ ربخ غلبو
 ركسعلا ماو هزورب ىتا مث اهارق ازغو بلا ىلا هركسع جرخاو اينولافك
 اهل هراصح ءانثا ودعلا لبانق نم ةمديتلا اهتالحم ضعب ميمرتب

 يف كيدنولاو زيككروبلاو ابابا ليطاسا عمجتن ريخ هغلب اذه ءاشنا يو

 ةبروالا لودلا ىلع هروهظو ندلا ريخ جورخ نال كلذو ًاضيا وفروق

 ةناتسالا ةناسرت تلخدو اشاب نادوق ًاريخا راص دقو يسال مهتحار باس

 ءالبتسالا هنكمو ديرب ام رده ًاليطاسا لمعي نا اذا عيطتسي هناف هن صحا تحن

 هدصو هعدرأ ةبفاك ةوق داحا يف لودلا تركفف ءاش لحن يا ىلع اهع

 لوطسالا ىلع موحهلل صرفلا بقرتت لحم يف تعمجتو مهليطاسا تدحتاف

 لح ىلا اونا انآ انركذ 6 هزورب يف اشاب نيدلا ريخ ناكانيحو قوامها

 اوقلاو هه ةنس ىلوالا ىداخ 2 كلدو ةزور نع نيلبم وحن دعس

 لوالا مهسيئر ناكو ينوبامحلا لوطسالل ةرصاحلا ةئيه ىلع رحبلا يف ديدحلا
 نويلقلا نم ةعظقو هغرداقلا نم ةعطق نوسمحو نانثا هتيعم يفو ايرودت ايردنا

 هغرداق نوعبراو هتاقرفب 'وعدملا ميظعلا نويلقلا نم تاعطق ةرمشعو ًاضيا
 جراولا نم ددعو نييناسالاو زكترونلل ةحراب نوتامو نيطلاملاو اياملل

 اشي ل م يس 6

 هغرداقلا عون نمةعطق نوعسو ىدحا نييدنولا نادوبق عم ناكو ادج ةريك
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 0 وسراوايامو ردا نومسو نانثاو ةنام مهعومج ددع ناكف مهريغل تس

 ةقوطتملا كار ما نم من اهفو نادل ةيامالثو فدو انويلغ

 0 نك يذلا كوطسالا "نأ ' لع زيغص كك ةباتس ىلع قوس انه ةيغازرسلا

 2 3 احح رم نارسعو ناو ةبام وح ناك اشاي , نيدلإ ربخ .ةبعم
 تاطايتحالا ذدخال ردابو لاتقلل هركاسع قوشي لعل رردكج عون نم

 ةكرحلاب هتقارع يف ركاسلا ىلع هنو بكارملا نع يراوسلا لزناف ةيبرحلا
 .جراخ اوف ناو ةعوطتملا بكارملا نيطابقل ةمزاللا تاهلعتلاىطعاو نوكسلاو

 ءالوه ةلمح يف ناكو موزللاو باجمالا بسحم نوكي عفادملاقالطانابو يالالا
 225 اوار املفةيرحتلا ءارسالا اما زيهشلا يردبلا (هجروغروط إ) نيعوطتملا

 اذه بوصتسي لف ربال عفادملاو ركادعلا نم ةلك"اعان رخا» هلع الوضع واللا
 هزورب زاغو ند 7-1 لوخد دصق نع ريختسا امل هنا ريغ الوا ريبدتلا

 ردابو ةريكحلا عفادملاو رككسلا نم ًايفاك اددع ءىطاشلا ىلا جرخا اليل
 عون نم بكحارم ةدع هزورب زافوب ىلا ءاح نيمو. دعبو :اهلع ةظفاحملل

 املف ةيمالسالا نفسلا ىلع عفادملا قالطاب اوردّسباو ىنثملا ةعيرسلا هغرداقلا

 ةروصلا هذهىلع زاربلل هل مهلطو هيلع ءادعالا رساجت اشأب ندلا ريخ ىار

 ريصلاهنم بلسو كلذ هيلع ربك هب اوعمس امنا رابدالا نولوب اوناك نا د
 جرخف( ريغال انا )) اهانعم ةيسرافلاب ةملك« اتسينركيد )و لو ناكو رارقلاو

 نم مهلع عفادملا قالطاب ادّاو زاغوبلا جراخ ىلا لوطسالا عيمج يف ميلع

 اذه مهموحهف .ةدحاو ةعفد ةعطق نيرمثعلاو ةيرملاىنعا ةيمالسالا نفسلا عينج

 ءادعالا لوطسا رده مف برش للللا ناكو مهعرو ءادعالا فول اثعاب ناك

 .نالوطسالا لباقت' ىلوالا ىدامح. نم ثلاثلا موبلا يو نيبراه اورفف تاشلاىلع

 هلل اندم ءاوهلا .ناكو :لاتقلل ناقرفلا ًايهتو 'ةزاورب ىمنم نع ادب

 عون نم تناك انورا لود ليطاسا نال مالسالا ع فوخلا عقوف ءادعالا

 متافلا قاطلسلا سمع ىف تعنص :نكت ناو ةيلعلا ةلودلاو نونلقلاو رربدكحلا

 برحلا يف اماو تايلقنلا يف اهلمعتست تناك اهنا الا نويلقلا عاونا نم هدعبو |

 ةلزنمب انرصع يف ناك رصعلا كلذ يف عونا اذهو :ردكملا الا لمعتست

 00 اذاف نويلقلا بلغيو ةنصرقلل عفلس وهو هدم
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 0 هذخاو هيلع مجم هببرخت نم نكمم اذا ىتح هنم ديعب وهو هنلع 0 ْ
 تاغرداقلاسودت جراولاو نويلقلا ىلا برقلا نم ردّش الف ءاوهلا دوجودنع
 نو ًاحومو ءادغالل ادعاسم ةرملا هقه ءاوحإ ناك 2
 هسكرم يزاس ىلع .امهقلغو نيتعرك نيتنا اشان نيدلا رح ستكل فانا

 اف الا نككرملا تطنتواف ىلات هللا ةمكحلو ةضارقلا صاوتلا انا
 قفدتت تانويلقلا عفادم لبانق تناكو عفادملا قالطاب تأدتباو ًادحاو

 نفسلا ىلا مهلبانق لصت ملف ةريصق مهعفادم تاكح ثيح نكلو ليسلاك

 مهنا ثيحو تانويلقلا ىلإ لصت تناك اهناف مالسالا لبانق اماو ةيمالسالا

 ناطبقو ايرود ايرذنا ءاح مهماصخا جراوب اوفعضا ديعب نم برمشلا ببسب

 رمي اصاب دكهو طاصر عافدلا ةئيه اذخاو امهماغردق يف كيدنولا

 تابثلاو ةمواقملا نم انكم ملف امهيلع هنارب ريا هاوفا ًابوصم مجهف اشاب نبدلا
 هوذخايناو ينوبامحلا لوطسالاب ةطاحالايف ًارارم ايعسوجراولافلخ ارادو
 اناك اشاب نيدلا ريخ امهلع مجم املكو كلذ نم انكمتب لف امهجراوب ني
 نكمت ريغو ةعلقلاك ةفطصم تناك ىتلا جراوبلا نم ىرخالا ةيحانلا ىلا نارع
 نمىف ىتا ءادعالاي كار متراد ةيمالسالا نئافسلا:ةدشل ًارظن امئاو اهقرفت

 جراولاىلع ميو اشاب نيدلا ريخ ريك كلذ دعبف اهجراوب ىلا رريدكملا عون

 قرم و ةروملل ا هجوا و | نثك امم قرغاف ةديدش نارغ اهيل املج

 اعيمجمملع بعرلاو فوخلا ىلوتسا 0 تاغردق ةهجىملا رم املف امهنِس

 اونكرا "اهدنعف تابثلا ىلع رريدكألا ميكارم :ردقتا رف ةداعلا قوف ةروص يف
 ام ايردنا ىار املو مهضعب لطعو عفادملا قالطاب .مهضعب قرغاف رارفلا ىلا

 ا وه رف هتيل فتنس ذخا هريس لبسا دق لبللا ناكو هرما هيلا ا

 نم نيتتفس اوكسمو ةيمالسالا رككسلا .ةتقحت دقو: ور وكلا كا
 ىلا دقفيرألا لحم يف رحبلا يف تقرغ ىتلا جراولا ىتاب اما هغرداقلا عون

 ىلا رحبلا يف ةلعش يتوناهملا لوطسالل تراصف رانا اماع مهسفناب ءادعالا

 : حاصلا دح

 سمشلا بورغ ذعب ام ىلاتدتماو ىحذلا تقو يف تناك نرملا ةبادبو

 5 رحبلا هحو ىلع اهلمم ةس رغو ةميظع ترح حوقو اذه لبق 2 و
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 0 ىلع ءادغالا ليطاسا ىلع ينوبامهلا لوطسالل لصح يذلا م

 | ةراسملاب هل دوهشملا ايرود ايردنا دوجو عماهيلع افاعضا ديزب اهددعن وك ةلاح

 نيدلا ريخ ةراهم ىلا بسنت ةيريخ تار وه امنا اهل ادباق ابوراب ةراهملاو

 | كاش ةعاحش طرفإل ةردبلا ثورخلا يف ءارمالا نم هتبعم يف نمو اشاب
 اماو وفروق ةريزج ىلا احلا هتعزه دعب ايرود ايردنا نا 3 ةيمالسالا

 قرحا مث اينولافك ةريزج ازغ مايا ةعخب رورم دعب هناف اشاب نيدلا ريخ
 رث اهظع اءون فداص هنكحل وفروق لخدم ىلا ىنا اهنمو افراب راصح

 ىلا داع ءاتشلا لضف برق اسملو حايرلا نوكس ًارظتنم ا ماقاو اساولوا ىلا

 00 ءانلآ اهلع ىوتساو ءونا ةعلق برض هناف ايرود انودنا: امو. ةناتسالا

 ىلا اشاب نيدلا ريخ جرخ عيسرلا لصف ىتا املف وحلا يف لصح يذلا

 ةموق ملا ةعلقلا صاختساو ًاكرم نيسمحو 'ةيام يف ضينالا رخخلا
 دنهلاىلا رضم يف ءارمالا ريما مداخلا اشاب ناولس بهذ كلذ لالخ يفو

 0000 3- قاظيرما يف ورمل .كووناسالا: نا اكدنإ كلذ نشبشلاو '
 ىلعاؤاوتساو ملاصلا احرلا سار قيررط نم دنحلا ىلا اوهجوت لاغوتربلا ناك

 نم اودمتساف رايدلا كلت كولم مهعافد نع تزح دقو هبدنهلا ردانلا ضعب

 لوطسالاب سيؤوسلا نم ماقف مهدادمال اشاب ناولس لسراف نايلس ناطلسلا

 برضو دنحلا ىلا بهذ مث اهتظفاحل ًاركسع اهبف ماقاو ندع ىلع ىلوتماو

 اهيلغ ىلوتساو احقق زيكتروبلا يدبا يف تلخد ىتلا عالقلا ضعب عفادملاب

 ربازلا ىلع ًاظفاخم اشا .نيدلا ريخ هماقا ناك يذلاكب نسح كلذكو

 ىلع ةراغلا نع رتغب ال ناكر اتنلاقؤ هغرداق عون نم ند اكو نيثالث زهج

 برح ىلا ناخ ناهلس ناطلسلا ةرضح هجوت املو ةيناسالا كحاوسلا
 كيدنو لخاوس ىلا نكلراش رؤطازبمالا ءايخ 44م ةنسيفكاذو سورلكتالا

 || ىلع رئاسحلا لاصيإب ايرتسوا كلمنانبدرف هبخا ةناءا دصقب ميظع لولتسا يف
 كلت ىلا اشاب نبدلا ريخ جورخ ربخ هفلب امل هنا ريغ يلنا مورلا لحاوس
 رئازجب ىلا ىلاو اهنع علقا الاخ ام لمع ءارجا ىلع ردش. ال هنا مع ىتاوتلا

 هتعفادام كب. نسح نئنحاف رئازخلا ىلع معو ةناك لك اسع ىلا جرخاو ثوغلا

 0 نه ينك تقلا ةديدش حابرو ءون رخبلا يف عقوو ه هركسع نم اريثك 0
 5 دي و2
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 ةعزه رشي عالقالاىلع ًاروبجم راصو ربلا ىلا هنفس
 ىلع اهيعت نا ًارخاو الوا ةيلعلا ةلودلا نم اسنرف ماحوتسا ىلع ءانو

 ناهلس ناطلسلا نم اسن رف كلم دمتسا هعو ةنس حجرات ىنف ايناملا روطا ربما

 لواطسالاباشاب نيدلا ريخ هجوت هه. ةنس نم عسرلا لصف تف نكلراش ىلع
 نا دعبو ميلستلا ىلع اهربجاف انيسم ةنيدم ىلا الوا لصوف. اسنرفل 0

 ماشتحالاو' مارتحالا لامكب لتوقف ايليسرام ىلا اهنم بهذ اهيلع ىلوتسا

 تناك اهبو اهلع ىلوتساو سين ةنيدم ىلا يواسنرفلا لوطسالا عم هجوتو
 ةدلبلا قرحاف ةيلك تادادما اهتايس هناب ربخلا هءاح ةمواقملا يف اهتعلق

 اهنع علقاو ةروكدملا

 ىوث هلوصو بغو نيالس ةدم ُِ ضيالا رحبلا يلا هحون كلذ دعو

 هوم ةنس ماع يف ىلوالا« ىدامح نم سداسلا موبلا ف ءاقنلا راد قالو

 ©« يرحبلا سّمرلا تام ) ةراملا هذه تءاحو نينالا هنس زواج دقو
 هنافول اميرات

 هلاغتشا دعب و رحبلل اناطبق ءارزولا دخا ىللقوصلا اشاب دم هناكم ميقاو
 اشابزانس رحبلل انادوبق هنع اضوع: راض نينس ةدع ضيسالا رحبلا. ةظفاحم يف

 هناكم لعج هد يف ًاضيا اذه يفوت املو ماظعالا ردصلا اشاب متسر وخا
 .هيشابجوبقلاب ىنوبامحلا مرا نم جرخلا روهملا كب هلاس رخبلا ةسائرل

 ةيناطبقلا دنسع اششاب نبدلا ريش لثم تافصلا ليلح تاذ دؤجو دّئتقو ناكو

 ةينادوبقل تاذ دوجو مزتلي راصف ليل ابصنملا اذهل ةيمهالاو فرمثلابسكا دق

 لصح نمن وا ةلودلا ءالكحو دنع نينمتؤملا نم امرتحمو ازاتمت رحبلا

 نيدلاريخ ماقم موش نم دجؤب ناك الاو .ةيناهاشلا تاذلا رظنو هبجوت ىلع

 ةيدنول نم ناكلضصالا يف وهو روهشملا ناصرؤقلا كن هحروغروط وهو اشاب
 نوركايفناكو دنوللا ةرمز ةينادوق لصحتتساهتعاجش طرفل ارظنو وخبلا |

 ءانثلاو حدملا يف هارطا امان نيدلا ري نا ىوربو اشاب .نيدلا ريخ ٍبحاصن

 نبدلا ري ريظن وهو ىنم كا عقم هنا هقح يف لاقو هناوبد يف ًانلع ملكتو
 بحاض زاص امدنعو برغلا ةهح يف ةريفو تاوزغ ازغ دقف هلاغفا يف اشاي

 1 نب ريثعو .ةبج يف قرولطن وانس تح هكاررم دلع يق داز كدا 'ء
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 ١ ةريثك تاوزغ حترفالا عم هلو كؤاسملا مالسالا فيس هيلا راشملا نادر
 نيدلا ريخ نم مهتياك نويبورالا هباه يذلا وهو ةميظع تاحوتف هلو ادج

 | ناكامل اشاب نانس نا ىتح .ضِسالا رحبلا يف هلم يف هفلخ يذلا وهو اشاب
 ٠ لوطسالا يف ضِسالا رحبلا ىلا جرخو ةرم همم رباخت رحللل انادوبق

 عفادملاب ا حاو ايقالت املف برغلا ةيحج نم هحرؤغروط ءاحو

 . وال جرلا اذهنا اشابنانسلاقف الب اقلهجروغروط كارم نإ رنا لف

 مث هيبدات روما نفح كوع ةرم واوةفلاخلا لبس فورظلا ضعب يف كلس

 1 فايئاقنو نم رافنا ةعس يظل ناكر ناسا ىلا هب ءاحو هيلادلاعساهنا

 الإ نا انلو روبدملا ناصرقلا ىلع ولدا مهل يفو رحبلا يف نيرويشلا

 فاس نسحاو ىلإ ىلراق ءاولب هبلا نسحا ةروصلا هده ىلع ةداعسلا راد

 بح ال ناك اشان . متسر نكل :كفالع ةياخأ ؟ندامثو نعش مهنم لكشئاقفر

 ١ اا د ضراعمو ببقر ريظن هيلا رظنب ناك هنال هجروغروط

 ال هيلع ءاسو هدقحل هدصق ءوس ىلع ًانقاو نكمل أشايرمسرل التت نك

 ىوعد بيس ةداعسلا راد ىلا هرضحتس 5ك ًاشيواح اشاب متسر لسرا

 اة دبكاو ىف رفق ةذاعسلا 'رآد*يفا هيلع ةيتمالا مدعل هيلع عما
 نيتنس وحن كلانه ماقاو

 اا ف نحل ى ةلودآ لع" ففعضلا» .أرط ناك رضفلا كلذ قو

 0000 اها اودجلا برتلا  لحاوس شكا لع: نوساسالا ءاليتساءإتنايفو

 ا تررغلا شلي ارط

 ا ؟رمأ نأ ريغأ سلبا رط ”حاتتفا: نايلس ”ناطلسلا بولطم ناكو

 لاوخاب ًاريخ نوكي ينونامحلا لوطسالا يف تاذ دوجو ىلع فقوس اذه لثم
 الع [دتما نايلس ناطلشلا ناكو هحروغزإوط 'لثم ةقيقح ةيرحبلا تاوزتلا

 رمالا اذه ىلع لوصخلا لجال هنع حفص مث رم م برغملا نال هرارفل

 اهحتتف نا ًايح ماد ام سلبارط ةبكب راكب ةينارب هدعوو هيلا هاعدو مهملا

 ىلا اشاب نائس بهذ ه هم ىفو هتعب اننع نيرومام ةب رحل ءارمالا لعحو

 ةلالدو ةفرعع سلبارط حتتفاو هغرداق. نيرشعو ةئام ىف ىجاونلا كلت

 1 هجروغروط كلذل :ردكتف .هريغ ىلع اهلابا اشاد ناتس هجوو دك 1



 )ؤة1١(
 ْ ظ ل

 ظ ا نيرومام اوناك منال ءارمالا رئاسهعبتو جرخمثب رغملا بناجحملا را

 يمس براس

 هيلا عوجرلاب هجروغروط مهلع راشا ًاديحو اشاب نانس ىتب املو هعايتاب
 . ةناتسالا ىلا هب اوءاحو لوبقو ةنم لكب مهعم ًاضيا وه هوعجراو اوعجرف
 ينونامحلا لوطسالا ىلع ًارادرس راص +. .يف هنا خراوتلا ضعب يف ررحو
 ١6< ةئلس يف كلذكو .هغرداق نيربمعو ةئام يف "نضسالا خلا ىلا فدو
 ءاعدتسا ىلع ءاس كلذو هغرداق نيعبراو ةسمخ يف ضيسالا رحبلا ىلا جرخ
 اهلع ىلوتساو ايلاتبا لحاوس يف ةعقاولا انيسم ةعلق رصحو اسنرف كلم
 ىلا ذاع نيملسملا ىرسا نم قالا ةعبسأ ضلخو::ةميطع لاتكاب كا نا 1

 ةبترب ردقلا يلاعلا ناطلسلا ةريضح هلع مناو ةربفو مئانغب ةناتسالا

 يف ضراع اشاب متسر نا الا هل ةافاكم ةينادوبقلا عم رئازملا ةيكبراكب

 ةمدخ يفهدوجو» ىضرب ال وهو جراخلا يف ًاعن هحروغروأط نأ: الئاق كلذ

 ش6 ةروصلا هذهنم هجروغروط ريغتف يلراق قحنس يف هٌؤاَا راصو ىلاعلا مكباب

 ا افش سمتلاو قيرطلا يف قوامها باكرلا لق م لوبقلا نع عنتماو

 ىلا ايف ىقو سلبارط ناطلسلا هاطعا هتاعدتسا ىلع ءاسو سلبارط ةلايا

 ١ قاب م هطلام يف اديهش تام نا

 اشاب هجروغروط قح تناك اشا, ندلا ريخ دعب ةينادوبقلا نا لصاخلاو

 اشاب متسر ضرغ اهنود لاح نكلو
 ىلا رومالا ضيوفت نم :ًاشا .ةعنام نوكحبت ةيصخششلا ضارغالا اذكهو

 ىبيبطلا اهارجم نم ةمهملا ملاصملا نم ريثك جارخال ًاببس نوكتو اهلها
 كلذ ببسو دنمهلا هانم يف لوح نييلاغتربلا لوطساناك ناوالا كلذ يفو

 ءاننام ىلع ركاسع اف. ماقاو ندع لع ىلوتسا نا دعب اشانا ناياس نا

 فلا 0 نسمرلا نامث اهتعلق م هوملسو نيلاغتريلا عم عم اهلاها نا

 ل ؤاطسالا ع ىف رس ونس نم كي رحبلالاوخا يف وهلا كلانا

 .ندع صتخشسا لول
 هغرداق ةعطق نيثالث يف ا سيوسلا نم ماق وهو ةنس يف كلذ دعبو

 ىريزحو فكسفا هلق حتفو نميلا لحاوس فاطو نوباقو هتيلاقو هدرتشابو

 3. (ا:) زيككروللا لوطسا ء ىح برق هوربخاف ةرصللا لا ءاحو تخحردو نصه همي
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 هنا ' ثمحو زم صه زاغو ق ذئتقو رورملال 00 هناو ءاحنالا

 | ةغرداقلا نم نيتءطق ذخا اع لوطسالا يحبصتسيو حر نأ نكح

 ١ ومن نابرصالاهل ردص رصم ىلع انادوبق بصن : يذلا كد دال رصف” للا بهذو

 ةكظردف سخو نيطراب ا اسار ناكح يذلا لوطدألا نم ةّرشنا يف
 ةّمسمح يف ةرصبلا نم جرخف سيوسلا ىلا ىتالا لسري ناو ةدحاو ةيلاقو

 لصخ وزكتروبلا لوطسا هلباق نمره ةلاق لصو املو نيتخرابو ةغرداق رمثع

 نارتعملا نطاقلاو ركايعلا نم ريثكح اهف دهشتسا ةميظع برح امهِس

 بحاص يلع يديس ناطبقلا ناك امل مث ةرصبلا ىلا عجرو نككللا كاقمتو

 اانا وارقام يدنملا رحلا لاوحا يف هقلا يذلا 4 طبت ل ىتملا تاكل
 لاثمالا رداث اناذ ناكو اشان نيدلا ريخ عم بورألا دهشو رحبللا مع ىفو ْ

 يف ارومام ناكو 11. ةنس رخاوا يف كلذو رصم ىلع اناظق لمْ .ادج
 حلصاو هرضلا لصوف سيوسلا ىلا هرصبلا بكحارملا نم تب ام لاصيإ
 تناك ىتلا بورحلا يف ةميظع تاراصتنا هل تلصحو اهنم حرخو بكارملا
 ناكمهوطسا نوك عم تكسمو زمره تاهج يف زيككروبلا لوطسا نيبو هنيب

 هيلع ترهظ. كلذ دعب نكلو .ةثالثو نيفعضب ىمالسالا لوطسالا نم رثكأ
 ةاحنلانم اسيا راصىتخنامع رحم ماحتقاو حايرلا عابنا ىلع هتربجاةديدش ءاونا
 ءاوثالا هذه يف ه|ثيحو دنهلا لحاوس يف عقوف ةسرغ تاطرو يف هعوقول

 طفلا ارحلا ءاونا رظنم لوظسالا ءاسؤر لاهو هكآسع نم ضعنلا قرع

 بكارملا قابو لالحمضالا ةياغ يف مهو تارجك لاوس يف ربلا ىلا اوجرخ
 نكارتاورم 00 ل دس نادولفلا# اهلعاؤم ةيلاخ تحكا
 دنهلا فا رطايف ًاغاط نيسمخلا وحب مهو هناقف ر نم هعم قب نع هجوت وت رس ةعلق يف

 اباتك فلاو مورلا رايد ىلا ةبوعص لكب للدو ىتح هقررط يف نارباب سمعو
 روبشملا لثملا يف ءاح كلذ نمو .هيلع سم ام هيفم ررح هقئالخل ًاراكذت

 © يلع يديس باصا ام هسار ىلع ىلا )

 اتق ودلاو لاقالا هل ناك ٌناَح ناملس ناطلسلا ةرضح نا لاخلا

 يفو دنهلا رح يف لوجتتلا نم هليطاسا هيلع تناكام ىلع ةدانز ضِسالا رحبلايف

 : لاوذلا اس ىلع هيلاعو ةشاق هب رحبلا لاغتروللا ةوق تنا رصعلا كلذ 1
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 اا تاه ءاوع مهعم بورا نه 0 ال ةيلفلا ةلودلا كارم 2

 ةب واغم
 أرط كلذكك دنهلا رحب يف ةيرحتلا ةيلعلا ةلودلا ةوق رمتست مل هلا كو ||

 بابسالا هذيل . تايراحلا كلت باساب ةيلاغتروبلا ليطاسالا ىلع ًاضنا فعلا
 ىلع اومجيو فارطالا كلت يف مهوطسا رايت, ةصرفلا نوينابسالا متغا

 تاقتناو ةيرحبلا لابغتروبلا ةوطس تهتنا كلذ دعب مث نيلاغتروبلا

 لوقنف هددصب انك ام ىلا عجرنل و زياكنالاو كنملفلا يلا اهدعب نم

 مل ناو 55١ يف اشاب نانس دعب رحبلا ةينادوبق ىلوت يذلا كب هلاس نا
 دشرلا فلاي قي اروطفمو ًاروسجو ًايررح ناك هنا الآ دنوللانم 1

 | مادقأو ماها نسحاب لوطسالا روماب مهاف تافصلا حودمت اثاذو ةنورلاو

 العف نيرورسم اشاب هجروغروط صوصخلا ىلعو ةيرحلا ءارمالا لعجو
 ًاروماحلصاو ةليمج تامدخ ةيلعلا ةلودلا مدخ هنا لاب قلاو مهمدختساو
 ؟ريفس :اسنرف كلم: لسرا انادويق هت. تقو يف هنا كلذو ادبحا هيي

 ثقولا كلذ يفو ايناملا روطاربما ىلع ناهلس ناطليلا نم اكمل اصول

 صوصخلا اذبع ىضتقملا ءارجا لاحاف محملا برح يف ناياس ناطلسلا ناك

 ناك انيحو ةناتسالا ةظفاحل ًانيعم ناك يذلا يئاثلا ريزولا اشاب مهرنا ىلا

 م دم عبارلا لصفلا يف هانيب م ناجرت ءارحنص يف ىونامحلا ركسصملا ْ

 هخيفرر وشر ولع هتيزم . ذخر ىلا. هلا مآ كل هلاس لسراو ىيلاعلا نامرفلا كانه

 اسنرف دادمال ٍيوداهملا لوطنيالا. يف هجوتمو اشاب

 لوطسالا يف رحبلا ىلاكب هلام جرخ يلاعلا نامرفلا ىضتقمكو
 ١ ىلويان هايم ىلا بهذ < ىصال مانغ اهم ذخاو ايلون تاهج الؤا برمضو

 | هلوصو بغذ ايناسا يكرم ةدابق ىلع اهيف ايرود ايردنا دوجوب عمس هنوكك
 ىلع فحز مث ايراه اهنم رف ريا هغلب ال ناك هنال ايردنا اهف دجم مل اهلل

 عم كلذ دعب دحلإ مث الع ىلوتساو اهحتفف ايناسا دس كانه نونصح ضعب

 قا من لصح مله 1 نا ,ثيحو اسلاق ةعلق ريصاحو اسنرف لوطسا

 ةوويخيف افتب نيلوطسالا ةرادا نكي نيغ نكو نيسرلا 0 عارتما
 4 ةناتسالا ىلا ينودامحلا لوطسالاب داع ءاتشلا مايا برقل ًارظنو ةسئمح أ

 هوم رع

 نذل
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 ل د دهشي كب هلاس وهىمسرلا نادناموقلاو نادوبقلا ناكب را 0

 دعب هيونعملا لوطسالا ةدايق نكل ناحرت ءارحت نم ررحللا هيلا راشملا

 نبدلا ريخ ىسنأ هدوجوبو هجروغروطل تناك امنا اشابنيدلا ريخ
 "اطلت ةلكسا_نازرهو. .قع ءامدقم ءاشابب نيدلا ريخ؛ىلوتسا: نا دعناو

 لاوطسالا ىف ىد. ةنس كن. هلاب بهذق : اريخا كويتاشالا . انيلع :ىلوتسا
 ًاسرق ةعقاولا ترزتب ةعلق ىلع ىلوتسا +4 يفو مهنم اهصلختتساو يتوبامهلا
 ريازج نم هفروبم ازغو هغرداق نيسمحو ةئام 2 بهذ "ه فو سنو نم

 ىلع ةوالع رئازملا ةلايا ةيكبرلكب ةيتارب هيلا نسحا اهنم هتدوع دعبو اينابسا

 هل ةافاكم ةينادوبقلا

 تحلو كيرلا فارشاو اشاب هت نيب ع ةدوربلا تءقو 3

 سوفت تبارشا ةليسولا هذو اضيإ جرفالا 6 مهحاشمو برعلا ءارسا

 ةريزج يف مهوطسا ناك نكل .برغلا سلبارط ىلع ءاليتسالا ىلا مترفالا
 سلبا رطىلع اوطلست عيبرلا ءاح اذا ىتح اهيف ءاتشلا لصف فرص دصقب ابرج

 2 ةعقاو ةدلب هذه ابرحو +0 يف كلذ نعاشاإب هحروغروط ىهناف

 | طشلانم ةبيرق ةريزج و سلبارط نم ليم ىتيام دعب ىلع يبرغلا بناجلا
 نيمات. نكو لويناسالا اهلع ىلوتساو مالسالا يدءاب تاكح لصالا يفو
 هجوت كلذ ىلع ءاننو ةروكذملا ةريزإلا حتف ىلع افوقوم سلبارط يللاوح

 ءانثابو +07 ماع يف كلذو ةغرداق نيرشعو ةبام يف ةهحلا كلت ىلا اشاب هلاس

 اا دوا دروق لع ةيررحبلا ءازلمالا ضعب هلوطسا ىلا منا قيرطلا
 هتاراغو هطلا» ىلا هباهذ دعبو روهشملا ىرحلا ىلع جولواو سدور ربما

 يف حرفالا لواطسا ناكو ابرج ىلا بهذ تالحملا نه ًاريثك اهنم هسرختو
 ترح ىتلا ةبراحلا ىف مر فالا لوطسا لحمضا ةلباقملا ىدلو ةهجلا كلت

 ةدم اير ةرصاحم ءانثا فو . ةعزه رش مزهناو لالحمضالا ةباغ امه

 ةقاضمو موحهلب تذخا ةياهللا يفو ًادج ةديدش تابراحم اهب عقو ًاموب نينامث

 دح نع ةجراخ تناك ركاسملا ةهج نمو بكارملا ةهج نم نينابسالا
 فيصوتلاو فدرعتلا

 9-0 ةعبرا هعمو 58 ةئس 2 راصتنالا ادهع ةن اسال .اشاب هلاس داع 9

 ملالس7٠وس7سبباااس7وسساااااااااااااةاا 0
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 0 ةرازولا ةبتر هبحوت هل سقلاو تانادوققلا ريهاشم نم ةئالثو 1
 ىلعزالا ىلاىغم لاقو ناخ نايلس ناطسلا“ ةرضح كلذ زوج مف هل ةافاكم

 كلذ نوكةرملا هذه ةرازولا هل تيطعا اذافناتنسهيلع ةهجوتملا كل رلكب ةتر

 نكلو ةيويندلا بتازملا مظعا ىه ىتلا ةيلعلا ةرازولا ردق لزانس و ةلجعلا نم

 هحوز ةريفولا تاناسحالاب هبقرتو هريقوت نع الضفف ةمزتلم هساعر تناكامل

 نا ىلج بتاكلا لاق ٠ ميلس ناطلسلا تنس ىا تادازبشلا ر صوك

 يف نكلو'.لاؤخلا اذه "لع 'روصعلا : كلت: ىف تناك اهراتعاو اضاقلا 2“
 راشعالاو ردقلا رززولل قس و راشعا اه قس لو ةلدّتم تراص انرضع

 ناك اذاف اذه انرصع يق 'ىلخت نتاكلا "ناك ولف تلق ىدحتسلا رمال نك ىلا

 اهراشعاو*ّبئارلا انرت ةجرذ نيل نكاسشطخلا
 01 نيسمحو ةبام يف هطلام برح ىلا اشاب هلاس جرخ هللا حران يفو

 1 كل 17“ نأ( قاقالا "را ورق عبارلا ريزولا اشاب ىنطصم نيعت ناكو
 اشايدجروغروط ىلع ةيررحلا ماهملا روما يف نايس ناطلسلا ةرمضح داتعا ناك

 كلذ يف سورابراب ةباثع ناك يذلا ركذلا فلاسلا برغلا سلب ارط ةلايا يلاو

 اوسرتحا مل الئاق نادتوقلاو رادزمشلا ”نم.لك ىلا ةيلعلا دارا تاردعم رسل

 ناك هطلام ىلا ينوامهلا لوطسالا لوصو دنعو هيئار نع جورلا مدعب

 نحل هوفقواو كل ةعلق برض سا اكرتف دعب تاي مل هجروغوط

 مهمل نم اياز ثتبحو' ينان' نا ىلا الغش رظنم نا نه الدنا لاو --

 مويلا ىغم يفو ٠ عفادملاب ههرضب اوأدتباف انيملا ةظفاحنىنملا همرتناص جزب حتف
 ىلا هجورخ دنعو هلوطساب اشابهجروغروط ىتأأ ةرصاحملا هذه نم عباسلا
 سيل همرتناص ممتف ةدّئاف ىهاملاقو همرتتاص راصح ممترشاس ىلع فسأت هطلام
 حتفت امدنع هنال هطلام ةعلقوهلصالاف ةونع ذخؤت مل اذا اهطبض نكمملا نم

 لوخد مدع ريدقت دنعو ةلوهس اهفارطا رئاس ديلا يف لخد كلملا راد

 57و ثسعلاب .لاغتشالا 'لبق نم اهعباوت ىف ةللعملا نوكف كلا ىف ك0
 هكرت نكما اف كلذ ف عورمشلا راصثيح هنال ةداقلا 0 ار

 هذخا رس رع عباسلا مويلا يفو روكذملا جربلا راصح ىلع اورمتساو |

 ٌُذ عفتا نيذلا وكاشعلا نم نيك" لطعتو نورتكنلا ديضتسا ناد وحولاب 1
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 م”حورلا ةباثع ناك يذلا اشاب هجروغروط ةبراح ا ءانثا يف حرجو لاغشالا يف مب 1
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 روكذملا جربلا ىلعءاليتسالا هيف عقو يذلاموبلا يفو ةيلعلا ةلودلا لوطسا يف ندبلل
 تفتاي مل برحلايف الطبو هل ًايبشناك يذلا اشابهلاسو ءاقيارادىلاةافولابلقتنا

 | رظنس ملو بترلايف تايقرتلاو شيشاخلاب ركاسمعلا عيمج تفطل لب رادريلاةملا

 هلوق ىف اوناك نيذلا تادنوللاو ةازغلا

 نم ريثك يف هعباتب الو هعجاربال ناكو هب يعي ل ًاضيا اشاب نادوبقو
 فلت لحم يف قف لو ٠ اداعو هطلام اكرثو ةدورب امهنب تعقوف رومالا

 يفو ةوزغلا هذه يف قفتا م6 رادقملا اذه .بئيراصم هيلع فرصو شوفت هبف

 ثيحنكلو هقبفر ىلع موللا بلجم امهنم لك لعج لجتحلاب ةناتسالاىلا امهتدوع
 نم هبلاراشملا رادرملا لّرع راص ًارثؤمو ًارمثم لوطسالا ركسع مالك ناك

 ةرازولا

 ىلعهرورمب مث هسورحلا كلامملاب زقاس ةريزج اشاب هلاس قحلا 1+ يفو

 هن انسالا ىلا داعاملع ةراغلا نم غارفلادعب و عاقبلاو عالقلاضعب برخ ايلوقرط

 تحن ىلع سلجو ناهلس ناطلسلا يفوت دق ناك كلذ ءانثا يفو ه0" ةنس يف

 دعب ينوبابحلا ركسعلا يف ةناتسالاىلا ناو ميلس ناطلسلا هنا ينائعلا ةنطلسلا

 هنا ةهج نم اشاب هلا نوكل ارظنو ماياةدعب هناسرتلا ىلا لوطسالا لوصو
 ةتارب هيلا نسحا ناشلا مظعلا ناطلسلا رهص هنوكُهيناث ةهج نمو اشابنادوق
 اغا قاد نذؤم ىلع ةينادوقلا دنسم هحوو . هتامدخ ةلباقم ْق ةرازولا

 ناوتكس يف هتمدخ قباسل يراثككالا

 امهقاقحتسا تابجاو نم ةروضلاهذه اشاب يلع ةافاكمو اشاب هلاس ةرازوف

 ناكوو رثصعلا كلذ تئارغ نك اا انا يلع ىعةينادوبقلا هبجوتنكلو

 رفظلا رحب يف ربسملا نع ةلودلاةنيفس فقوتل ًايعاد ناهلس ناطلسلا دعب كلذ

 اشان هلايبو . اهلزنتل ةمدقم اهانركذىتلاىلوالا بابسالا تناكو لوالا يف تناك اك
 ابل ةدار] نناك ةرطاو ةباردلاو ةعاجشلا : ةياقتيف ناد ناك هن وك عم
 ةجراخ ةيرحبلا رومالا مياظع يف ةكرح ىرجال نا هل ناخ ناولس ناطلسلا '

 ناو هيلع بجاولا نم كلذ ىرب وهو اشا هجر وغروط موحرلا 2 نِع

 7 اوحا ىلع فوقولا بستكاهيلع ءانمو ةيلهالا بارا ةرواشم نم 0 نوكيال
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 ' هروكشمت امدح ًارهظم راصو رحيل

 فوصوم هياف اروبح هسقن يف ناك ناو وهف اشاب يلع هداز نذؤم اما

 رحبلا لاوحا ىلع هفوقو مدع عم هيأر هباجحا ىلع هتكرح يف داتعمو ةدقللاب '
 هناس اس يذلا هجولا ىلع ةيلكلا, ةلودلا لوطسا ءانفل ايس ناك كلت

 ةرشعو هغرداق ةعطق نينامثو هلام ىف سربق حتفل هجوت هنا كلذو ةالدا

 عومج و كارما عاونا نم كلذ ريغو لب و هرقو ةجراب نيعبسو ةيامو هنوعام
 ًارادرسس سماخلا ريزولا اشاب ىنطصم الال نيعتو اكس نوتسو ةنامئالث كلذ
 ثلاثلا ريزولا اشاب هلا, ىلع رحبلا بناح ةظفاحم تليحاو ركاسلا مويع ىلع
 هجولا ىلع لوطسالا لصو ه0 ةنس لئاوا ىف ةيناطلسلا ةرضملا ربص

 هلايب داع ةاتشلا يفو اهتالحم نم ًاريثك طبضو حيتتفاو صربق ىلا حوربشملا
 لصف فو ص ربقيف اشاب ىطظصمرادرسلا ىتشو ةداعسلا رادىلا اشان نادوبقو اشاب

 3 صربق ىلا ىتاف كوطسالل ًارادرس يناثلا ريزولا اشاب وترب نيعت عيبرلا
 اشاب ىطصم رادربسلا ىلا _تامهلبا لسو هبوعمو هغرداق نيسمحو نام

 0 ةئامئالث ىلا دنوللا بكآسم عم ينوبامحلالوطسالا غلب ةطابو

 تلخد هو سام فو ءادعالا نيافس طخ اوعطقبل سدور ءاجنا ىلا ًاعيبمح

 ءالبتسالا ةضبق يف اهعمجاب صربق
 ابشاب نادوق لوصو دعب لوقف لوطسالا لاوحا ركز انهو

 ىلع اراغا مث ةحارتسالل مايا ضعب اماقا هانركذ اك سدور ىلا اشاب وتربو
 نيرمشعب اشاب يلع جولوا رئازإلا ءارما ريما راس مث تيركا ةريزج لحاوس

 ايينولانك يريرج ىلا اورفاسو ينونامحلا لوطسالاب قلو ةسرح ةنيفس

 نيكدنولا عالق اورصاح كلذ دعبو اهيبحا رون لثكأ اورخو اوثاعو وفروقو

 اولوتساويليا مورلا فارطايفنيعقاولا « راب )و ( نوكلوا ١ و  ثوبمسا ال
 ناح دِيق ءاّيشلا لصف نا اوار املو فارطالا كلت يف ةدم اولاجو اهبلع

 ىلالوطسالا يف عجر قابلا مسقلاو مهتالحم ىلا ركاسملا نم مق بهذ هناوا

 ناهل ىلا هلوصو دبعو ءادعالا نفس عم قالَس نا لبق "قا ديالا

 ىلعتعمزاو اهليطاساأ تءاح . ممملك ةقفتملا ايؤرال ودنا هغلب « ىتح هنا )

 ايف تماقاو هنيسم يف هللا تناك ةروكدملا ليطاسالا ناو هيلع موجملا بأ



6553 

 0 هرخاوا ةرظتنم فصلا لصف ُِق ام ةهجح ٍِق صاظتن نأ ند

 ينونامحلالوطسالا عجر املف مهفعضو يتوب امها لوطسالا 3 اسعممه روتفناوا

 1 لمتقت مهليطاسا تناكو هورصاح حورمشملا هحولا ىلع ىتحهنبا يف هاس ىلا

 نوريشعوهنوام غوننم تاعطق عيسو رربدكح عوننم ةدحاو اهنم ةعطق قام

 | بكام رثكآناكو نويلقلا عون نم ناتميسج ناتعطقو هجراب عون نم ةعطق

 رحبلا سيرو اشابوترب رادرسلا عمتجاف ةيصوصخلا ايردناةسأتر تحت رريدكملا
 رفعج برغلا سلبارط ءاصاريماو اشانيلعجولوا رئازملا ءارماريماو اشاب يلع

 راسو. ًاقحتس رشغ ةسخ ءاعاو اشاب ندلا ريخ موحرملانبا افا نْسحو اشاي

 انلوطسا نا لاقو برخاب اشاب يلع جولوا ضرب ملف .اورواشتو ركسلانابعا
 هنبا ىلا انعوجردنعو ةيطعم كا رملاف رحسلايف رهشاةتس ذنم لوج دقوصقان

 ةصخرلاب بهذنممهنف اوقرفتةيراشكالاونييهاسلا ركاسعف ركسعلا سا لتخا ىتخم

 انجورخو زاغوبلا لخاد لخدب نا رده ال ودعلالوطساو ةصخر ريغب مهنمو
 ناكدناثيح اشابزادوبق اماو اشاب وترب يارلا اذهىلعهعباتو رطخيف انلعجم هنم

 ىتاةيناطلسلا صاوالانا لاقف رحبلالاوحا لع فوقو اذنك ملو ًاروهتمادبدش

 ناتعلاف الاو المعلا تنشف ناكل حيايف ءادعالالوطسا ةلباقم ىلع اننحم تتا

 || ” يتاطلسلا مامزلا ىلع ةظفاحتو ةيمالسا ريغأمكل قيت لهفلاق مث . مكلع هجوب
 | ةكلاثو ١ كلدزع امس يذلا اف صاختشاةرصع وا ةثختةضقانةنيفش لك تناك داق

 جولوا لاق مث .ايرارطضا برحلا ىلا ريسملاو 0 اوررقف هنأر يف عيلا
 اشاب نادوبق هضراعف رحبلا طسو قشنلف برملا متررق مككلا ثيح اشاب يلع

 نيذلا نبا لاق اشاب يلع جولواف انريسم يف لخاسلا 1 اننا ىلوالا لاقو

 ال 0 هحروغروط عم برألا اودهاشو اشاب نيذلا ريخ عم ودعلا اولباق

 34 ل زيلا+ ىلا ليع اعر عفدم هءاصا اذذ يبكحرللا نا لاقو نوملكس

 ناف لاق ديفم ريغ همالك ىأر املف . عيملا مازهنال ًانعاب كلذ نوكف قرفلا
 نكحارملا نم تاردنالفلاو ةريكلا 0 تارانفلا اوعفراف د الؤ ناك

 مهجور خ ىلا ةرورتماا تاكا .اللهس هبار بهذو همالكب نادونقلا 0

 0 ِس مهوطساب هالو ةئس ىلوالا ىدامج رقع عباسلا دحالا مو

 اشان سسرو ةنميملا يف اشاب يلع جولواو ةرمسملا يف اشاب وتريراسو 0
 اة مم ممم لا 5
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 0 ىلع اهويئرو ًابككحرم نونامثو ةئام بكارملا ةلمحو بلقلا يف 0

 أ ةهج يف نئاكلا سأرلا ءارو ام يف اهقم ةقفتملا لودلا لوطسا ناكو يالالا
 اشاب نادوق ىلا اشاب ىلع جولوا لسراف روكذملا زاغوبلا نم بيرقلا ةروملا
 ةجرالاو هنواملا عون نم ىه ىتلا ودعلانفس مامانيفرحنم رم ىلوالا لوش

 ايس نوكأ نا قنكع ال لاقف هطسو نفا وا .ودعلا ءارزو شلش.
 ودلفا ةلاقمتلا لاخلا يف راسو ناطلسلا لوطسا ىلع برهلا مسا قالطا
 نادوقلا عم تاباقت اكس نوسمح ودعلا لوظسا نم جرخ هلا هلوصوو

 كارلا تقلطاف سيئرلا ءارو تناك اهنال كلذو بكحارملا رئاس رب مو
 نكس تج رزنف اهقازتحا ءاغتنا ةووكذملا» اكن نيسملا لع والا الا
 هيلع اوقلطاو ىالسالا لوطسالاب اوطاحاو سيرلا ءارو ايف ةبقالا ودعلا
 هقرحبل بكح مولع محو هدرتشابلا هكسم يف اشاب نادوبق جرخف عفادملا

 هيلع اومحهف اشان نادوق ةدرتشا, امنا ءادعالا تملع ةثالثلا هتارانق نمو

 نادوبقدهشتساف طسولا يف سّمرلا ةدرتشا اتمحدو ناتحرا, تءاحو ةعرس

 ددتحلا "نم ةروكذملا .ةذرتشالا يفناك م رئاسو نانسثالا كالو 00

 هفداص رحبلا هجو ىلع حبسي ناك ابو عفادملاب اشاب وتر بكم قرغاو
 امهكسم ىلا هاذقناف كد دوم هدلوو .اشا نسح

 دف نسشرلا نهد اذا :لثلل شع رمق 'مدقلا تلون ل
 اهضعب و عفادملاب ةيمالسالا نفسلا ضعب قرغاف هارب دحاو لك :ققتساو نس دلا

 دهفتساو ”اهتاوذاو اهتالاب ؤئدعلا نب يف تعقو هعردق نوتنسو را تف

 هذه تيمس :كلذإف :نيملشملا نم زنثكو ءاسْورو ءارحا ةدغ برطا هذط د

 ةمائسلا لوطسا برح ةبراحملا

 لصالا يف ناكو ًاهام ًايدق ًايناصرق ناك هناف اشاب يلع جولوا اماو

 كا بحاص م رحبلا روما - هنمو اشاب ندلا ريخ عابنا نم

 ىار ام دنعو رحبلا طسو ىلا لام لوطسالا جرخ املف . ةديدع بورح

 اهذخاف ةطلام سير ةنيفس ىلع مجم كالحلا ةضبق يف اشاب نادوبق ةدرتشاب
 رايس, ءادعالا ليطاسا" نم قاوم ةدع قارغا نايدعبو سلا 27

 ا ريا اذه اشاب جولوا ضرع مث . نونوم ىلا ةعفادملا لاح يف ا ناس :

 تي 222 222 222 22222222222222 ل هع
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 جللا ةسائر دنسم هبلا هجوف هلاخر دا عم ةيناهاشلا باتعالا ىلا در

 يلع جيلق هنوعدب اوراصو صضالا يف بقللا اذه ررحنو جيلي هبقل لدبأو

 ( لجرلا اذهل دّئتقو تيطعا ناو رحعلا هياء روب اشإب ىلع فيسلا يا اشاب

 ةرمضح ممهب مث لوطسا ذئنبح قبب ملو ةدئافلا اف ا سيجا وع ذعذلا
 ناكسلا" نم ةعطق زرفا وقعا ريح قلا مظعالا ودصلا اشار قع يلإ وو وص

 كولا ةعانفل ًاراد ابق ًاهناو ةيرحلا 6( راد برق عقاولا صاخلا

 هغردق عون نم ةنيفس نيسمحو ةئام اوسساو رطانق ةينامث ىلع ةييسؤم

 داهتحاو دجم ءاتملا كلذ يف مف لمعلا ليصتاو ةنوام عون نم عطق هينامثو

 لود داقتعا يف ناكو فلت ىذلا لوطسالا لثم لوطسا مت عسرلا يفو مان

 رجبلا ىلا لوطسا جارخا ىلع ةنسلا كلت يف ردقت ال هيلعلا ةلودلا نا ابروا

 0 كوف لوطسا ىف رتحلا ىلا ه٠ ةئس يف عرخ ااشاب ىلع جلب .اذإف
 كلت 2 لوطسالا نكلو هنوام هينامثو هغردق عون نم علق ا نتئام

 نيذلا لاحرلا نوكل ءادعالا نفس ًاينضيتم هتاكرح ىلع ةظفاحملاب قتكأ  ةنببلا

 | يف رثكح مم فات لوطسالل حورلا .ةباثع اوناكو لاغشالاب نيمئاق اوناك

 عزفلا مهلع ىلوتسا ركسملا ىتقابو ةبضاملا ةنسلا يف لوطسالا ةميزه

 ىلا اشاب يلع جيلق جرخ ايا دورت مقابل نك مج هو. ةنس فو

 ضعب ىلع راغو هنوام رع ىنثاو هغردق نيسمحو ةينامثو نيتئام يف رحبلا

 ايلاتبا لحاوس يف عالقلاو عاقبلا

 زهج ًارادرس نميلا متاف اشاب نانس ناك ام دنع 44+ ةنس يف كلذ دعبو

 | هنوام ة ةرتقع .سح و هتيلاقو هغردق نيتسو هينامثو نيسايب ايبيثاي يلع جيبلق

 | لحاوس ىلع راغ نا دعبو ضيالا رحبلا ىلا جرخو يوت ربع ةنجو

 د تناك ىتا © سنوت ىمسصم » ىمسملا داولا قاج ةعلق ىلعىلوتسا هنيبسص
 ساوب دالب ىلع يلوتساو عفادملا لبانش اهرخ كلذ دغبو لويناسالا

 اهلع ًايلاو اشا, ناضمر بصنو ةسورجملا كلامملا نم اهريضو

 | رحبلاىلا لوطسا جرخ م ديرك برع روهط نيعا ىلا كاذ ده نيف
 دارم ناطلسلا رصع يف مث ةظفاحلاب اديقم ناك امئاو برجلا لجال ضيالا

 0 اشا نانس ةيتادوق مايا يف ثلاثلا ناخ دمحم ناطلسلاو ثلاثلا ناخ :
 3 2 الا 1 ا وللا قاع 2 لل دما نا 20523 ا ا اش 4
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 ةيرحب تاراصتنا ضعب لضح اشان ليلخو /

 يف نويلقلا بكارم تلمعتسا ١١5 ةنس يف ديرك برح حتف نا دعبو
 عون نم وه يذلا نويلقلالمعتس ناكذ كلذ لبق اماو ينوناممحلا لوطسالا

 يف ةرارطا ركاسعلاو تامهملا تقبسو جيردتلاب نيالقلات زيك مث : نتروللا

 الوا ةيناخ ةعلق ىلع ءالبتسالا ىرجو ديرك ىلا ينونامحلا لوطسالا ةلمح

 نفس ثالث نا ىتح ديرك قرط عطق يف نييقدلا نفس تعرش كاذأ دعو

 اهف نمي اهادحا اوقرغاو اهل اوضرعتدب ركىلا ةناتسإلانم دوج ةيناآتناك
 نيبرخلالا نيتنئالا يف فلتلا ضب اومقواو ًابفدم 4+ ابق ناكو نيملسملا نم
 شقت :ةيضاللا تاقوالا“ ىف رنه ةعانش كايف“. كاد اديس انشا 0
 الا ايوراليطاسا عيمج ىلع ةيلعلا ةلؤدلا لوطسا بلغتو ًاريثك مالسالا ني

 دادزاو جيردتلاب مالسالا نم ةعانصلا كالت صقانتت كلذ دعب تذخا ابنا

 كلذكو ةيعارمتلا ةعانصلا امس الو لوالا نم رثكا انورا دالب يف اهحاور

 ليطاسا ةمواقم ىلع ىوقت ال ةلودلا ليطاسا تراصف نوبلقلا ةعانض -

 هيتاكنماما اسياد كم ++ حرم بولا ةلودلل لوس را حنرفال

 ةظفاحمملل ىسرملا ىناح 4 عفادملا عضو اب ب راج مامنهالا ناكو اهيلع ةظفاحملل

 رربدكح الفل ؟ . نما ةيلاوم اهون ءادمالا ةيلاكلا ناقدتلا نايتس نناكا

 لياق دعبو ةالابم نودب ديدهلا دصقب فارطالا يف لوجن هنوامو نترودو

 هيناخ جراخ ةيسارلانفسلا رئاس عم رّئازْملا نفس ىلع نيققدنبلا لوطسا مج

 قارحال ةيران نفس سمح هنم مدقتو ةعلقلا ىلعو اهلع عفادم ةدع قلطاف ٠

 نم انهنا'اوملعو نوملسملا هشتءابلا اهلوطرو لْتقدفلا 2 ةيمالسالا نفسلا

 مهءدياب مهتفس اوقرغاو بيلالكلا اولمح مهنا الا مهنم نكي ف ةيرانلا نفسلا
 ىلع ءالبتسالا نييقدنلا ىلع رذعتي ناك ذاو ودعلا نفس م قحلت نأ نودب

 فو .اهووفت رثكأ ىلع اواوتساف ديرك لحاوس ىلا اؤضرعت ادوش ةعلق

 0 ةبمالسا نفس ةدع تقرغاف هيناخ يف ةميظع ءاونا تراث ءاتشلا مايأ

 حج قرط عطقو هلامعا ىلا نينقدتلا لوطسا عجر ةنسلا كلت عر

 1 بوغرملا هجولا ىلع كبررك؟ ىلا رئاخذلا لقن ةلودلا ىلع ذئنبح رذعتف

 5 سالاهبف جرح يذلا عيبرلا مسوم يف ةنس لك يقأب نييقدنلا لوطسا دخل
5 
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 اند



 تنشف

 مم جورخ كلذا ًاضيا رذعتف اهف قيرطلا هيلع عطقيف راحلا ىلا قداس
 ال1 ةلوالا ترطسافا ضسآلا رجلا ىلا ضاع لع ىناعاشلا كوظنسالا
 باحالا نم رحلا ءارما ضعب بكاس روهظ ىلع ةريخذلا نم ءىش

 دادتماب تضق ىلا ٍباسالا هذهو امات تيركح حتف رسّس مل اذهلو

 نيقدنلال وطسا ىضاض,لوطسا دجو ولو نينس ةدع تادلة تورح

 تاونئس ثالث ترمتسا امل ةوق

 اموامعتسو نويلق بكار, رحبلا يف نولوجح اوناك ءادعالا نا ثيحو
 ١ لوطسالا رطضاف هغردق ةامسملا نفسلا ام نوسودبو عارمشلاب بورملا ءانثا

 مهو مهتلباقم ىلع ىوقت ال هغردق هكارم ناف منع دعابتلا ىلا ينوامهلا
 بكام ءىش نا ذئنبح ةلودلا .ىلع نيءتف نوريسي مهو مم فيكف نوسار
 كلذو تانوي.لقلا ءاشنأ ررقتف نوبلقلاب نوبلقلا ةلباقم اه رمستبل نوبلق عون

 كاملا كال: ةزادنص مايا يفو عبارلا دمحخ ناطلسلا ةرمضح سولح نمز ف

 همسا لحم يف اعارذ ٠ هلوط نولق ءاشنا 2 عرش ١ هنس اشا

 مث. رحلا ىلا هلازنا دنع قرغ ىتش امك مات ريغ هعنص ناكذاو «وبق هحنابإ |
 يف اوذخاو ميدقلا زرطلا ىلع نتروبو رربدكح عون نم فاك ددع ءىقلا

 ١١٠غ ةنس يف هنا ىتح اهصخخ ةداق اهل نيعو ًائرمف 6 تانو.لقلا رك ْ

 نيقدنلا لوطسا هجراخ يف دجو جيلخلا ىلا ينوبامحلا ىلوطسالا لصو امل
 تعقوو رريدكملا مث تانواملا مث تانوبلقلا الواهيلع قاسف هتداعبسح ًايسار |
 جيلخلا كرت ىلا نويقدنلا رطضاف ةميظع برح نيشرفلا نيب |

 كب نادوق ريماىمسملا اهدئاق نا امس الو تانويلقلا هذه مفن رهظ دقو

 زاغوبلانم ةلودلا لوطسا جرخ مث ةداعلا قوف ةعاحشٍبرألا هذه يف زربا

 ىلع راغاو رئازلا نيبالق نم ةعطق ١١و سنوتو رصم نيبالق هب قلاو
 ةدددش برح نيبقدنلا لوطسا نيبو هن عقو م اهرخو ليدتتسا ةرزج

 كلنمر كد تاهج يف
 هنس تءقوو +6 ةهنس جيلخلا ىلا لصو الل ينوامهلا لوطسالا نا 9

 ةدع رسح .هالاعا عورمشملا لاولملا ىلع ةميظع برح نييقدنلا لوطسا نيبو

 8 نفس تس وأ سمح مهل فلت دقف. نوبقدنبلا كلذكو هنفس نم مطق #
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 ةبراحملا هذه 2 هعفن رهظ يذلاو عوجرلا ىلع اوهر 17 مطحنو اسس

 اودلخمم برخا يف ةزيجو ةدم اوترث دقفنوقالا اما 1 نم ةدع وه

 اوداعاو زقاس يف ينوبامحلا لوطسالا عمتجا كلذ دعبو وللدم ةريزج ىلا

 رحبلا يف اوراسو ىنْس 5 انف ةدئاف ال انا ىوعس تانويلقلاو تانواملا

 رربدكسإلا بكا رع

 ىلع افاوك ىلع افامدتسا نسح ناك امل هنا وه تانويلقلا كرت يف سسلاو

 اقذحا اوبستكي مل رحبلا لاحر تقولا كاذ يف ناكو عارمتلا ةعنص يف ةراهملا

 تحبصاف بج اك تانويلقلا لامعتسا نست م بولطالا قفو ةعبضلا دلت
 مف تانويلقلا اما ينوبامحلا لوطسالا يف اهيلع لوعملا ىت رريدكح بكارم
 نيعم ةباثع ينوامحلا لوطسالل ىو جيلْلا نم نيئقدنبا مفدل الا لمعتست

 يمحو ةراحبلا صا يف ةيلك ةراهم يوذ تقولا كلذ يف نويقدنلا ناك

 ًاكرم نوعبرا ايت ناك + ةئس يف هنا ىتح ةنس لك يف جيلخلا حتف نيينائعلل
 تراسو نكارملا هذه تلحمف نوبلق-مس.و ةنوام ةرمثعو هغردق عون نم

 نم اكرم نورشثع اهعمو ينونامملا لوطسالا مزاوا لمكتست نا 0

 بكارم ةلباقم عطتست ملو ىمالا اهاه جبلخلا ىلا تلضو الو تاوكلا نك

 رردكجج ٍبكارم نم ةعونتم نيقدنلا ةنيفس نوعبس ىهو اهتمواقمو ودعلا
 نيب ترج ىتلا ةبراحلا هذجو قيرطلا دسل كانه تناك نتروبو ةنوامو

 مزهناو مانلا لالحمضالا ةلاح ىلا ينونامحلا لوطسالا سما لآ نيدبرفلا
 ىتحح هسا يف تءقو ىتلا ةمائسلا لوطسا ةعزه لئثاكت ةعزه

 نادوبق عم لسراف مظعا اردش 0 دم ازاص ةملا كلك يد

 ىلا اهؤاغنا م 0 رربدكح عون نم نيعبرالا بكارملا ءاتعبلا مانا يق اشاب

 لوطسا ءىجم لق ةيرحم ةوق جراخلا يف نوكتل سدورو ىوكاتسا فارطا

 مظعالا ردصلا ىلا ةيرادرسلا تفيضا عسرلا مايا يفو جيلخلا ىلا ترفالا

 «.و تانوام ١٠و نويلق ١5 هعمو جيلخلا ىلا بهذف يليربوك اشاب دمت
 يفو براوقلا نم ةناتسالا يف ام رئاسو هتقرف ٠٠ عم هدرتشابو ةغردق

 نيبو هنن :تمقاو“ ىلا تركلا يفر قوامها كلاوطسالا مزمار اس 0 7
 جيلا يف نييقدتلا لوطا 1 ٍْ

 نا
1 



 ما

 ٍٍ ركاسعلالاسرا اوعطقبل ةنسلك يف جيلخلا نورصاح اوناك نييقدنللانا لصاحلا 3

 فارطا جراخ نوميق. اوناكو ةيلعلاةلودلل بوغرملا هجولا ىلع تيركا ىلا تامهملاو
 نع ًالضفو جيلخلا ىلع ةظفاحلا لجال حنافلا مايا يف اتينب نيتللا نيتملقلا

 هلا ٠ فما: ن وفات اوناك مهناف جراخلا ىلا رمت نفسلا اوعدب | ممنرك

 ةرم معتف دق ناك ناو جيلخلا نا ىلع تاهجلا رئاس نم ةناتسالا ىلا 1

 ةلطعم ةيلعلا ةلودلا ةغاتص راد تناك امل هنا الا نويلقلا كارم ةوّش نيترهوا

 ةميظعلاتارسسكلا كلن تءعقو نيرهام تانوباقلل ةلمع مدع نم نيملا كاذ ىلا
 ءانب ىلا يل يوك اشايدمم رطضاف ًادودسم جيلخلا رمتساوك:ذنايب قبس مك
 نيتدوكذملا نيتعلقلا ءازا جيلخلا مف نم نييلفسلا نيرناجلا يف نيتلباقتم نيتعلق

 انعم للم ٠ ٠١ ةفاسه ىلع. البق

 لصح مل هناف تاقفتلا نم ًاريثك تفاكي ناياللعقلا ءاغنا" ”نوك عمو

 ءىش عفن ملو اهلاوحا مظتنت مل كلذإف اهلامعتسا ةيفك ىلع ماتلا فوقؤلا
 انآ كل امجتسا هل ردد الاانا. كوضا :قوك يرق هيوظررم يح 5
 ع اهدنج نوكي نا ىضتَش ناكو ةراعلا ةعانصلا راد يف ةلمعتمملا
 00017 ءاضوا رجلا ءاوصاوت اشاب».قادؤيتف. ةصوصخم ةنوضا ىلع ًانثارم
 مهنا نولوش اوناكو مه ًادسح نييالقلا ةفئاط نولقثتسي اوناك ةرماعلا ةعانصلا

 لع نوقوشو نورهتشي لاغشالاب اوماقو مهاوحا تغظتنا اذاف ةئداح ةفئاط

 1 نوريصيف يناهاشلا رظنلا ىلع نولصحبف هلاحر قا رخلا ءارما

 | مهرومابنونواهللو مهو رغصتسي اوناك كلذإف برغلا ركاسع 5

 رظنلافرصل نويلقلا بكآرم لاوحا نسحن نا ةلودلل نمش را ببسلا اذهمو

 - نمةعطق نيب را زهح كلذلو اشاب دمحا لضاف ةرادصنمز يف ا ماشنا نع

 نا اا ربلا اوما بكا رسب نم .اكارع يعي راو .ةعانصلا ناد تكارم
 اولمعتساو يكارملا هذه ةطساوب ةدم ةظفاحلا ترجو ضيالا رمحللا ىلع
 رئازلاوسئوتو رصمه يف اما ظقف تامهملاو رئاخذلا لقن يف راحتلا نيبالق

 بورا يف ابلع. كّوعملا ناك ةشبش نأافسو ى اهنال نييالقلا اوكرتي مل مهناف

 ها خر بلا نف يف ةرهم تاهخلا كلت 2 ًاضأ دحوت ناكو مهدنع

 1 يف نيبقدنلا لوطسا ةمواقم اهعم عطتسي مل ةجرد لا لص انفك ا



 دا )

 0 نا نودب رحابلايف .رفاننت اهنافةروكذملا تاهللا كاتيكارم .امارو 7١

 نيبوسوتو رئازملا نييالق نيب عقو ١٠١ ةنس هنا ىتح ابروا ليطاساب يابت
 قرغف نييقدنللا ىلع ةرئادلا اهف تراد تيرك هايم يف برح نيبقدنبلا نيبالق

 نين ويلقىلع اولوتساو اينره 1 نعس ا و لك لمح ٍناكزم مهنيبالق نم

 22 عوتلا اذه نم

 ناسك * علا زب طااخالا يف ةيرحلا ةيلعلا ةلودلا ةوق تدخا الل ل

 كل: تلازو ضيبالا رحلا يف اهذوفن لقو شيحلاو نميلاو دنهلا لحاوس

 ا” تفتكاف ناكم .لك يف .يداّتلا . ىلع مهن, تناك ىلا تاسقوتلاو ,تاع ول
 كلامملا ىلع ةظفاحلا يف اهرظن ترصحو تيركاك رزملا ضعب حتفب مدقت

 رودصلا ةيمحو عمه راثا نم ًايضياب اذه ناكوي اهفرصت ةضقر ل ا

 نيلي رب وكلاك ماظعلا
 ةرادص نمل 2 نيقدنلا نيو ةيلعلا ةلودلا نيب لالاةدوربتددجت ثدحو

 رحبلا يف مهل الا مهم راثا ذخا ريش ال ناكحو اشاب قطصم هرق

 ف رشابو هين رح نييالق ءاشناب هيناهاش ةدارا ىلع +١٠١5 ةنس لصحتتساف

 افرع نين اهث اهتم نويلق لكلمجم ةعبرا وا ثالث ريالا يوذ اهنم ةرشع ءاقنا

 اعفدم نيتس اهنم دحاو لك ل ةيقابلا ةتسلاو رفصالا ساحبنلا ندعم نم

 ةيرحببلا ءارصا نم يرمصملا اشاب مهرب ةسائرب اهنم ةسمخ ةرادا لعحو

 يراز را كن نوح أباب ةسائ رب ةيقانلا 00 اشاب نإدوبن سين ىلا ىحس و

 ىريملا لام اند قجائسلا ضعب امهنم لكل صصخو ا انادونق ىمسو

 ا[ نييالقلا لحر راصو سدور ةرام ةظفاحع رماو ةئسف ةئس اهم

 ىلا ايضا :ثتنبعو. ةييردعللا ةعانصلا, راد قونض 00 ع ازاتمم 5

 مم دارفالا راكسلو ممج وطو مهملعمو مهتايشواحو مهماواغاو ماسور

 لامعّتسا يف نيرهام الاءرتلجتساو ب رغلا يف رحملا لاحر لثم ةفاك ب تاور

 م نييالقلا روماكلذب تمظتناف برغلا ىف رحبلا لاحر فونص. نم نييالقلا
 ْ اقم نقم رعلا شاب ىنطصم ضيالا ر ديلا ىلا جرخ 5-٠ ةش فو ٠ : جنس

 ا سدور ةربز> غلب ىتح ماسس ت22 0
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 اعارذ نيعب راو ةسمح اهضعن و اعارذ نيش نيرالقلا هذه ضعب لوط ناكو



 )١04ا(

ْ 
 ' اريك ًارفظ دعب رحلايف سدور ىلا لوصولاو روكذملا جيلخلا نم حورذلا
 ماسيس جلخ يف رورملا هل رمست ال ةدم ىتب ةيلعلا ةلودلا لوطسا نال كلذو

 رحل ًاريما راصو ةرازولا ةيتار يرصملا نبا اشاب ميهاربا لا ه0 ةئس يفو

 ينو ك.يلع لوالاهعضوميفهفلخو كب نسح ابابنييالقلل ىلوالا ةسائرلا لونو

 ترادةمياغع برح ةيقدنلانبءالق نيبو ةلودلا نييالق نيب عقو ةئسلا هدهلالخ

 تليحاف ويم كلذ دعب تام اشاب نسح اباب نا 3 نيدقدنلا ىلع ةرئادلا ايف

 ىطعا وك وا كب راص يذلا كل يلع ىلا ايف اف نك ولا صربق ةلابا

 ىلاىطعا دحاو غوت عمكيىلع هيف ًافرصتم ناك داره ردبكتل اواو تاغ

 رحال اي 5 ىمس يذلا ىمت نادوق

 اهؤاسور لانو ةلودلا يف نيبالقلا ددع رثك ةروصلا هذه ىلعو

 اهروما ىلع عالطالاو فوقولا بابرا رثكو. رقوتلاو زازعالا اهؤارماو

 ىدل هلا ىتح ةيرحبلا ةيلعلا ةلودلا ةعانص راد يف نيبالقلا روما تقرتف

 نيسح هداز هدومع رحبلا ىلا جرخ 5 هنس زقاس ىلع نيقدنلا ءاليتسا

 ةعطق نبرمشعب نييالقلا سيئر اشاب نيسح هتروم هرقورحلا سيئر وهو اشاب ظ

 تعقوفرريدكح عون نم اكرم نيرشعو ةعبراو ةمظنملا ةيترملا نييالقلا نم

 ٍفلتف امهل رفظلا نك برح نوبق رئازج ةهج ىف نيبقدنلا نيبو امهنس
 ىلا نيمو زهم عوجرلا ىلا اورطضاف قاللا لمش تتشنو نيقدنلا نم ددع

 ابف ركل 2 درع نيا واعالا نابخ اضنا مقو مايا ةدع دعبو زقاس ةهج

 مطحمو امعفدم نيسمحو ةسمح لمح نولق مهنم قرتحاو نيقدنلا لوطسا

 تصلختساو نيمزهم نوقابلا رفو رريدكح جهنوامإ عون نم بكام ةعبرا

 تنبع نييالقلا ةطساوب الا نكي مل هتغلب يذلا رفظلا نا ةلودلل نيبت املو

 هرق ةدهعل تهحوو : زقاس ةظفاحع ا احشاب نيسح هداز هجوم

 ةروبشملا ةروكشملا هتامدخ ىلع هل ةافاكم رحبلا ةراما اشاب نيسح هتروم
 | اهروما مظنتونيبالقلا ريثكس ًاضيا وهمتهاق ةيرحبلا تايراحلا يف اهادا يتلا
 عم تءقو ىتلا بورما رئاس يف ةيلعلا ةلودلا بناح يف ًادبا رصنلا ناك دقو ا

 او 3 ١ :؛ ١1١١ و١١١١ ور ١و ةنس رحلا يف نيبقدتلا

 ظ

 ١

 مها نم زقاس ورع 1



 كلل

 1! ةماسح"ةيلغلا : ةلوذلا دنع ةبردتلا لكل رلا ا ثتلسنكأ ةراوقلا ذه لعو

 | عمنويلقلانم ةعطق نيرششع ١١١ ةنس ضردالا رحبلا ىلا تجرخاف ةميظع
 ةسخخ تبنار دوسالا رحبلا يفو رريدكج عون نم رحبلا ءاسمال بكام ةتس
 هيف رحلا .ءارمال اكرم رشع ةسمخ عم هتيلاق نيرشعو نويلقلا نم بكارم
 كلذ ىلع ةدايزو هقاش عون نم ةعطق نرشعو ةسمحو رردكج عون نه

 هتقرف .نم ةعطق ىتئام وحن نم افلؤم الوطسا ةنوطلا رب يف تبتر دقف
 يا © قيجا ىتسوا ) اهنع ربعملا نفسلا نم كلذ ريغو هقباشو .هتيلاقو
 ريظلا حوت

 رومالال كا ىلا ةمهلا تفرص ثلاثا دمحا ناطلسلا رصع .لئاوا يف ًاضياو
 نييالقلا ريما ناغأ وسو نس ران يفو ٠ ريك نويلق ًاددجم ءىغناو ةيرحلا

 اينابسا رئازج ىلع انوبلق نيرشعب « هجاوخ مئاج ١ فورعملا :نادوبق دمت
 يفو هطلام ةريزج ماما ىسرو نيتعلق برخ نا دعب داعو لحاوسلا ضعبو

 هعم اناك نينويلق يف نادوبق ىنطص» وه يذلا ةنورتبلا نادوبق مجم كلذ ءانثا

 اهقرحاو ةيمالسالا رزأا ناب لوع تناك قا هطلام نييالق ىلع

 ةلودلادنع ةيرحدلا ةعانصلا راد ف نيبالقلا ةعانص تمدقن ةروصلا هذهىلعو

 نفسلا تراصو نييالقلا يكارملا نم هلك ينونامحلا لوطسالا راصف ةيلعلا .
 ناكو طقف لوطسالا ةنواعمل لمعتست رريدكملا عاونا نم ىه ىتلا.ةيريمالا

 مهو ةينوبامهلا هدرتشالا نوكري ةينادوبقلا بصنم نولان نيذلا لاحزلا

 قلطيراص ةياغلابو ينوبامحلا لوطسالا سأرتب البق ناك يذلا رادرسلا ةباثع
 نييالقلانادوبق هكرب يذلا نوبلقلاو نييالقلا نادوبق ىلع لوطسالا نادنموق

 تكحرت كلذ دعب نا الا هنورتب يناثلا نادوقللو نوءاه ىنادوق هنومس

 بكرم يا 6 ىسك اشاب ) نادوبقلا نويلقل لاق راصو ًاسار هدرتشالل
 كي هلاير هثلاث ىلاو كب هنورتب هيئاث ىلاو كب ناونع نادويقللو اشانلا

 لقث ردقو ديدألا نم نييالقلل مزاي, ام ةناتسالا يف البق لمعي نكي ملو

 نهظ هنا ريغ ةرتشكتا نم بلجم ناك اما [راطنق 'ناونامث وا نوكش كلد

 آرهام ناكو ىلع هطسوا هل .لاَش لجر لبانقلا ةزمع قاحو. نم- 00+ ةنس

 "أويعم ةبرحلا ةعاتصلا راد رطانق ءارو ةميلعسا ءىشناف ةديدعلا نونفلاب 1
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 |” بولطمل قفو ىلع نيبالقلل ةمزاللا تا رطابلا لمع ةزيجو ةدم فو 58

 ْ ناوالا كاذ ينو صوصخلا اذه يفي احالا ىلا: ةجاملا نع ةلودلا ثنغتساف ||
 اهوط غلس نويلق عون نم ةناث ةئيقسو هدرتشاب عون نم ةئيفس تا ءىننا

 ا تفازو هذ

 يذلا روكذملا نادوق دمحخ ها وح صاح جرح ناك كلذ ءانثا يفو

 رحلا ةيظفاحم لحال « نوباه ءىنادوبق ١ ةقورعملا نيبالقلل ًاناووق راص

 رفاو ددع ىلع اهف ىلوتسا نيتئس وا ةنس ةدم هحورخ لصتاو ضيالا

 ىلع ةدايزو ًارفظم ةداعسلا راد ىلا دوعي مث ةميسألا ناصرقلا نييالق نم

 ا الفاو ىلا توررحا' ىف قيقدتلاا لع الا رخآ اف 'نلعت هلاقا كلذ

 0 نادوق ناك اهيَح «دا5١و ١١١6 ةنس مهيب و هنيب

 تاذ ةئيفس ءىشنا اا ناخ دمح قالطللا ل 2 ةريخالا 2 يفو

 3 هلو هرش نافرعت ناتعطقو فصنو اعارذ ١+ افوط تاعدوتسم ثالث

 0 اذللخ دعلاو تاغدوتلم ثالث ثاذ+ نويلقلا نم ةيئاث ةئيفس ًاضيإ!'ءىعتا
 نيياللقلا تئقنا 3 نلانويلق ءدب ءىداب ءىثنا لوالا دوم ناطاليبلا رصع

 م رحالا حانجح يا » يرحم ربو يرحب حافو هيدارمو كولملا ةفححم ةامسملا

 اللا ل هرازا  تاذ ةلضيفسوأ ير زوزو نفظلا ديرنو 'يرخم . رطانو
 امايرحن نصح همسا نويلق ثلاثلا ناخ قطصم ناطلسلا رصع يف ءىقناو
 ءاضتقالا دنع ناك دقف هركذ مدقت يذلا وهو يرحب رب ىمسملا نويلقلا

 01 ةراف قا ؤوط لع ًاعونصم ناكو وريدكلا» لثم نتنذاخحلاب ناشي

 : ةسح عئانص ىلع ةامتشم ةديدلا كارما ناب ةدوللاو

 الا كدب تدد#ت دق .رحبلا يف ةلودلا ةوق كلك روف هذه ىلعف

 نودامحلا لوطسالا ةديدم ةدم تكرتو تلمها كلذ دعب ةيرحلا بورحلا نا

 لصف يفو طقف ةلظفاحلا | لجال داتعملا هحولا ىلع ضِسالا رحبلل جرخم ناكف

 يف دجوب نكي ةهلا هذه نف . ةرماعلا ةعانصلا راد ىلا عجرب فيرخلا

 تناك امدنعف معلا باحاو ةراهملا يوذ نم لاحر ةيلعلا ةلودلا ةعانض راد

 نكمل ضِسالا رحبلا ىلاينوبامملا لوطسالايف زحبلا ءاسؤرو ركاسعلا بهذت
 45 ةيرحلا نونفلا تقرتو رزألا يف نيكاسملا اياعرلا بم ىوس كلذ ىلع بترتي 1
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 يف ةياهالا ىلا رشم ال ال ناك بلاغلايفو . ةبرحبلا ن 0 ل 0 مناف ةنطلسلا

 ىلع فقوتن' ةيرحبلا رافسالا نا نولهجم اوناك لب ةيرحلا يصانملا هيجوت

 لودلا ليطاسا ةلباقملل لوطسالا ةوق مدع نع ًالضفو ةمح مولع ةفرعم

 يف لوجت ناك يذلا ناضرقلا عفدي نا هناكما يف نكي مل ايروا يف ةيرحبلا

 نفس ىلا رصم ىلا نورفاسي نيذلا راحتلاو جاححلا جاتحا تح ضِسالا رحببا

 ناصرقلا نه مهيمحم ةنومام

 شيوشنلاو للخلا نم ةلاخلا هذه ىلع ةيرحبلا ةعانصلا راد روها نوك عمو

 ناك نينس ةدع يف دحاو نوياق ءىشنا اذاو ةظهاب اهشراصم تناك دقف

 تاواضقلا .اهلجال تب رخ ىتلا نفسلا نا ىتح هن فاعضا ةرسشع  ةلودلا فاك

 ًاللصا بورخلا يف عفنت ال تناك ىرخا لئاسوبو اهنم باشخالا بلح ةليسوب
 نولمعتسي.ًاضيا اوناكو.ةددع .فرغب .ةءوام تناك اهرخؤم تاهج نا

 ضعب نع اهضعب لصفنا تف> اذا ىتح اهفافح لبق باشخالا
 اى ربدكج ىلا ع نكامالاو ةعانصلا راد .تادراو نا لصاللو

 نادوبق مساب ةنيعم تناك ىتا ٍبئارضلا نم عمجم ٠١ كلاذكحو ( يراقل
 ةيرحلاب ريكحاسعلا تناكو اهئاسؤوو. ةلودلا لاصرت نس راك

 نولغتشي. ةماهثلاو ةيملا ىعدع . صاخبشا, نع,ةرانع ىجويات ةقدردا

 بكارملا ةينادوبقو عفن مهنم يفأي الف سانا ضارعال نوضرعتبو مدام |
 غلابملانواوانتن رحبلا لاوحاب مهل ةربخ ال نم اهرتشيف ةوشرلاب لانت تناك

 يفو مْس امومستقو ىجتويلق ةفولع مساب ةلودلا فرط نه ةدصخم ا ةيلكلا
 ايسورةلودل ناكو لاونملا اذه ىلع ةيرحللا لاوحا تناك و5459 ةنس برح

 ءذعو نيتق رف تاو قاف يعع ةسخ نمر رس واحلا قيطللا نجي ىف |

 عر نوديربسا لاريهالا هتعع و فولروا ىسكلع ةراداب ةريغصلا نفسلا نم

 يبرم ع هس مولا ءام للاسم ل 0 تا هلال

"* 

 حم

 0 ناك هناي آلا سر لواعسالا !ن 0 0 نكن 0
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 | اروأ يئاسو كراجتلاو زيكتالا لاجر نم ريثك دع ىسوزلا ل وطسالا
 ءاسؤر ناكو زيلكن الا ةيلاريما نم ريثكح ًاضيا هيف ناكو رحلا نقب نينهاملا

 ' ليخاو ةيرحلا رومالا نم ءىشب مه مع ال كاذ ذا ينوبامحلا لوطسالا

 فارطالانم رباب اوعمج نيذلا عارزلاو ةلعفلا نم هركاشع رثكآو ةيبرحعا

 ةدئاف مهدوجو ىلع بترتيال لبكارملا ةرادا نونسحتن ال اوناكو فانكألاو

 | مطالا ىذا دويلع ىذا مهمادقا ىلع فوقولا قوعطتسي الو برحلا يف
 ةفورعملا ةشفسلا 5 ناك يذلا ي را زحلا كك نسح نا ريغ جاومالل

 ةعاحشلاب روهشملا اشان نسح يزاغلا ىنعا ًاعفدم نيعست ةزماحلا نواه ةنادوش
 لوالاناخ ديلا دنع ناطلسلا مايا رجلا ريما ةليوط ةدم ًارخؤم ىتب يذلا
 فارطظايف ءادعالا لباق دق رئازللا يف رحبلا نف مغت دق لصالا يف وهو

 ىسورلا نوديربسا لاريمألا نوبلق عم كانه برخلا رشابو نوبق ةريزج
 | هب دهش اسم مادقالاو ةعاحتشلا نم ةلئاحلا برحلا هذه يف رهظاف روكذملا

 | كلذ عمو ءاوحلا اهريطو ناكرملا قرتحا سمالا ةياهن يفو قيدصلاو ودعلا
 | نوديربسا كلذكو هف يف هفيسو ةحاسلاب هسفن ذاقنا نم كن نسح نكمت دقف
 ةندهلاتلصح ةشهدملا ةعقولا هذه ءانثا يقو . ةبوعص لكب ةاحعنلا نم نكت

 امهضعب نع اقرتفا ءاسملا يفو ًايناث برملا ىلا اوداع مث نفسلا ٍرئاس ني
 | ىسرم ىلا ينوبامحلا لوطسالا لخدا رحبلا نفت هله اشاب نادوق نا مث

 .اوعرشو ىسرملا مف ذ ىلا ءادعالا لوطسا برقق هسفنل ءالللا ىعدتساو هعشج

 | زلحداالا ا ةفرعع راثلا براوق نم عطق ةلمح اولخداو برحلا يف

 عمجا ينوبامهلا لوطسالا اوقرحاو ىسرملا“ لخاد ىلا
 ظ يف اهلها عقوو ةناتسالا نع ضيالا رحبلا قيزط., دشلا» كلذا بيع

 | يف نفس ءاشنا هعرس ناكمالا يف نكي مل املو راعسالا. ءالغ ةهج نم ةدش
 | ةيروهمح نم بكارم ةسمخ ءارشش ىلع ةلودلا تمزتعا ةظفاحملل ىنكت لاخلا

 0 ةناتسالا ِق نيمنقملا مما رفس ةظساو كلد ف مهلسارو اهاثمااو كيديولا

 1 ' ولسا دا ” هيام نا دعنف 0 0 اق 8 يف

 / ليم ىلا جاتحت 0 اننا اولاقو ةلودلا عيرقس 1 1 5 7
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 ليطاسا فل وَ نفس اندنع دحوب هتاف انكلامت جراخ نم اهناوداو نفسلا تالا

 مكاف كلذ عمو نفسلا ءاشنال .مزاوللا عيمج م كلا ٍِق دجو منو ةدددع

 عال ىفكت ةديدع نفس ءاشنابتةكرادت نع .ناولفخت لب مال نوطاتح ال

 ةددعتم ليطاسا

 ةيلادوبق ركذلا فلاسلا يرئازطا كب نسح نذئتقو ىلوت هيلع ءاننو '
 ةسماظتتلاا نفسلا نه هعمج ىلع ردق اب ضمالا رتحلا ةظفاحع ماقو ردعلا

 | ,يذلا لوطسالا نه نسحا كوطسا زيهح كلذ دعب مها 3 ةمظتنملا ريغو |

 يف هماتها لج ناك لب طقف نفسلا ءاشناب ًاقلعتم هماّها نكي ملو الق قرتحا

 | تناك ةووكذحلا فرط نا عمو نفسلا ةراذا يف نىهام لاحر ىلع لوصملا

 ناسالا دح ىدعتس ال ةلودلا روما ماظن تب دقفريك ثح ةباثع ةيلعلا ةلودلل

 6 مف نفسلا ءاسور ٍبِضن يف ىتح رومالا عيمح يف ةيراس ٌةوشرلا تناكو

 قاقحتسالاو ةيلهالا نع كثتقو ثح

 ناكو هن رحعاا لودلا دنع ةميظغ ةحلصمو ةءيقر ةشئر ىه رخلا ةراماو

 نف يف لامكلا اوستكا ةيرحبلا رافسألاب مهلانتشأ يف لل َىريلا كازع
 رحبلا ةراما تناكو رجلا ريما ىمتسي عهدنع لوظسالا سيمر ناكو 0

 ىضىخن رفالا ناسللا ٍُق نالا :لمعتسملا لاربقا ظفلو اريك ات من

 انئاسل يف اهانعمو 'ءاعملا نيما-وا رخلا ريفا ظل "نع ةفنخمو ةةوكال

 ربل
 لضالا يف“ اهانعمو ةيلاتالا ةغالا نم احُضيا ةذوخاف نادوق ةظفلو

 رثكحتن ئمتها اهدنع ةيلغلا ةلؤدلا نا كلذ بيسو سيرلا يا ©« غوتشات )

 ةسيركبلا ىيلعمو' نطلا ةذتاتفا :تالطعسا#ةن رحلا نوتتلا لاك ١9 لطا ١
 ذئنيح نيلاغ اؤناكو نفسلا ةعانض نف يف نينهام اوناك مهنال نييقدنلا نم

 ةلودلا مممدختتساف رحتلا ىف لابقاو ذوفنيوذ اوناك نيذلا ةؤنيج يلاقا ىلع

 ةدلب ىلا ةدلب نم نف لقتنا اذا هنا مؤلعملا نهو ةبرحلا رؤمالا 'ىفا ةللقلا

 ىف كلذ نوكيو نفلا كلذ ةقلعثملا ثاخالادضالاو ظافلالا هعم لقتتتىرخا

 ةعرعلا ظافلالا نم .يثك ايتابسا فارطا ىف ىتب كاذإف ًاضنا نامتخرتلا ماقم
 1 نم ًا ردكم اوملعت نوقدنلا كلاذكحو ساشطالا ترزغ نع 0

4 3 
 مدس سسللا
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 0 اهتس تناك ىتلا ةصااعلا ةعانصلا راد ةسردم نع اهولوانت ىتلا تا

 اذكهم متل ىلا اهولقو اهتوطسو اهنوق نمز ةيردنكسالا يف ةسودالا

 ريك حبق: ايل يف لد يرحبلا لوطسالا ١ اهناف ةيلعلا ةلودلا
 ماسلا نع وارسل ا تاع دامس كا تناكف" نايلاتالا“ تاملك نم

 ةلودلا يف لاش ناكف تامعتساو نادوبق ةظفل تذخا ةروصلا هذه ىلعو

 « ايردزادوق إف هدعب و رحبلا ريما يا ( ىبايرد إل الوا ةيلاريمالا ربكآل ةيلعلا
 ىمس زاضف اشاب ةظفل ةينادونقلا ىلا فيضا .هدعبو رخيبلا سكر يأ٠

 6« ىتاول ١ ةملك نع ةفرحمو نايلاّسالا ةغل نم ةذوخام ىه امنا :

 قرمشلاةهجيف نويقدنلا طبض ام دنعو قرسشلا نايلاتسالا ةغل يف تناول ىنعمو

 مومدختس برحلا الاحرتاهجلا كلتيلاها نم اوكرادت دوانراو تادرخ

 فرحن دق روكذملا ظفللاو « ىقرسش إل هانعمو « ىتناول ) مهومسيف نسل

 ا دول :قدانلا يوذ لوطسالا كاسل لاش ”زاصف. ةيناهتلا ةغللا يف

 ةمترب يىلودك قحنس نولانس ةينادوبقلا رثكأ ناك ةيلعلا ةلودلا لئاوا يفو

 ءاوللاعم ةينادوبقلا بصنم هجوب ناك هن الا قحنسلا ريما ىا « يك قداس إل

 ليصفتلا نمو ةفولعلا ليس ىلع ءارزولا ضعب .ىلا ءاضتقالا بسحب روكذملا

 تقحلا رئازملا نم ىتا اهْيح اشاب نيدلا ريخ نا ملعب هاندا هيلع يتأتس يذلا
 ادا لا راع امدنع اريخانو نادوق ها ىلا هتسسرر . رئا زجلا .ءانعا ؛ةّراما
 ءاسصضاةراما هير نينس ثالث دعب هل تبطعا ءاوللا ريمأ هينارب رحال انادوق

 اشاب نادوق

 نفسلا ف قدانلا ركاسع ىلع قلطت ىتلا دنول ةماك ناف اذه ىلعو

 ! ءاوللاو اشانلا ءاول يا © ىعغاحنس اشاب ١ يىلوسلك ءاول ىمس كاذ دعب 3

 يلا هجوقو ىج هقيصو وللادمو ىتخم هنباو زومبرغا قجنس عم روكذملا
 مك اوهيدهمو هثقنو زقاسو هروملا يف ىف. هرتس نعو اقبلو سودرو ىلبا ىلراقو

 | يفرصتم ىلع قاطاو اشاي نادوق 0 ا ةدحاو ةلابا تراصف صعب ىلا اهضعب

 ةارووملا :همدخ ىلع هل. ةافاكم ًاضرأ' ىئازلا

 وا بكم رم نرحلا ىلا بهذ مهْنم لك ناكو رحبلا ءاسما مسا ةيولالا هذه ؤ

 0 ماب بتاور وذ هدد ل يوم داع ع لن ءانسو ا
 سمول ينو 20177
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 ركاسملانم فلا تام وحنو نكلا يف نوميقم الا ه. وا +. مهو يلوقوبق
 ةيرحبلا اهركاسع تناك كاذك تالايالا يف رامتلا يوذ نييهاسلاب ةفورعملا

 ةفاط ىهو ةيرحبلا ةعانصلا راد قاخ ىمسي دحاولا مسقلاف نيمسق ىلا مسقنن

 ىناثلام مقلاو سفن ةئامسحو نيفلا وحم غلبتو بتاورلا يوذ نم بازعلا

 ةلايا لخاد ةنّناكلا قحانسلا نم. ةماعزلاو راهتلا بابراو ءاصالا نم ناك

 مث فالآ ةرشع نم رثكا نوغلبم نييرحبلا ركسعلا ءالوه ناكو اشاب نادوق
 ةرواحملا ةيولالا ضعب اشاب نادوبق ةلاباب قا ةيرحبلا ىوقلا ريثكت لجال
 يف نينطاقلا ملسمو اياب قاحو اع قطف ةيرحبلا تالايالا رئاس نم رحب
 ىطعاو اشف 0 ةبرحبلا اعلا تش اذ ةبردعللا اح ىلا يلو طانالا ةلانا

 نادوبق ةبعمب 0 نا ىلع ةينادوقلا د تاليا ضعب ءارصالا ريمال
 قحانسلا هذه. اةودنومو اين ناكو افص,ءافص ليطاسالاه < 0

 هن رح ةئيفس نوسمح وا نوعبرا ةيريمالا نفسلا نع الضف |

 دك نوكح عمو ةيلعلا ةلودلا يف لوطسالا روما تاتخا ًاريخاو

 يف اورجاو اوتتشت مهناف ًائيش نوعفتب ال ةروكذملا قجانسلا ركع
 ةويدعلا ,تاركتللا: فاكترا لع ءاوردساتجتو ةزثك اخ ىلوطا ١

 دصق ىلع ص وصخم قاحو يف مهعضوو ةيولالا هذه تادنول ةلودلا تيبر مث

 ةطبار نمض مهلوخد مدعل مهنا ريغ ةيركسعلا مدخلا ضعبب مهمادختتسا
 نموةليوط ةدم راسعاو رورمشلا نع ًاريثك يللاهالل اودس دق مولعم ماظنو

 هاندا كلذ نيبنس اك ناخ ديما دبع ناطلسلارصعيف ةياكلاب هيدنول مسا ىنلامث '
 يفارطالا فى رشاع منع ىتب نمو ديلا ةضق يف مبنم لخد انه مدا

 ةاغبلا ىلع هقالطاو ابسا تاهج ضعب يف دنول مسا لامعتسا يف بيلا اما

 ني وللا ع نامش وة مي راضتلا مهل سومان الو قالخال نمو

 حورمشملا هجولا ىلع ايسا مو يف

 هطلام ىلاناسرفلا نم اب ناك نم لوحم :سدوو ةلودلا تحفر انا دع

 ةممالسالا  نفسلل ضرعتلاو ةطرقلا ةموادم يف ممداع ىلع كانه اوذخاو

 ةدهاعملا يف مهّتتثتساو برغلا تاقاحو ةفئاط نع رظنلا تضغ ةيلعلا ةلودلاف

 / فو ةئصرقلا م ءالوه مواد ببسلا اذهف ابورا لود مم اهتدقع ىتلا 1
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 ” (يف#ةزاهملا و: فراعملا ارهستكأ حدا كاعيرلا نم هو 2

 نوتاي يبون املا لوطسالاب مهقاحتلا نيح ًارخاو الوا اوناكخو ردا نف

 ةبراحلا هذه يف حورسملا هجولا ىلعف ةيربلا بورخلا ءانثا يف ةديفملا لامعالاب
 ةفئاط اوناك ال قكلو . ةذيدع لامعابتتاو رئازجلاو سنوتيكارم تدافا ضيا

 اوناك كلزإف مهتراداؤ مهطبض سا رعت ءىشب نيديقم ريغ نانعلا ةقلطف

 كلامملا نم اهف اودجو ىتلا دالبلا يف ةدندعلا تاركا باكتزايف نورتساج

 ميطافل ةلباقم مهرارتخا تناكف ةسورحملا

 ااوزو دعا نست ةلودلا تناك ةهباظتلا بؤرألا عوقو دنعلوالا يفو

 اشاب نادوك. لالاقتعا مذعل :ارظن و هترصا تحت اشاب نادونق نؤكي ًاراذزنس

 ةبتار يف اشاب نادؤبق نوكح اهسالو كاغشالا ةيؤر هيلع بعضت تناك يأرلاب
 ررض دهوشو ةرادالا ةحلصم شوشن ارادّرسس زخا ريزو نتنغتف ةرازؤلا

 تاعفد ةدع كلذ

 مات الالقتسا اعشاب نادوق إ رجلا ذاوق غيخخ ىطعأ كلذ ببقعو
 لعاؤاضخ نمو ةلودلا ناكرا نم ناك نم الا ةفيظؤلا هذه يف نيعي نكي مه
 رودصلا نا مْ ماخسقلا تاوذلا نف اهتنماو اهداتعاو ةيناهاشلا ةرمضحلا ةقث

 ةسناسرتلا ىلع ةماع ةاماش ةراظن ةقلطملا مهلاكو بنسحي مه ناك ناو ماظعلا

 اناتعا اوراصو كلذ دعب الالقتسا اؤدادزا دق رحبلا داؤق نا الا ةضاعلا

 رحلا وؤها نوريددب لقالا ىلع وا مهذوفت يف ماظعلا رودضصلا ءاكرتش

 لالقتسالاب

 نماثلا لصفلا

 ةشاسلا انؤرا عئاقؤن قلعت ةقلاشلا ةيقالسالا ةلودلا عئاقؤا ناك هنا .امكك
 ةقحالللا ايوزا مئاقوب ىلك ظايثزا ةتلعلا ةلودلا خراتل نك كلذك

 بكررق لنيع كتم انننار 3 ف رهظ يذلا ميظقلا لالتخالا نا 5 ىلعو

 ٠ يف ًاديدج ًاقلرط حكتف هناف ابورا يف ةمعيظع تالالقلا لؤضحل انس ناكض

 0 وس داع نادل اح دعي
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 0 هذاهخ ءانورا يف ددج رصعل أدم ناكو: للمللاو لودلا تالماعمو تايسانم

 ةرك ابنع أثنو اريكح اريئأت ةبلعلا ةلودلا يف ترثا دق لاوحالا
 اهعئاقوف ابورا تاعوقو ٍِق اناحا ثح نا كلذل مزلف انورا كود ف قئالعلا |

 ىلا تامدقملاو ىداملا نم رهظ امن ريثكل ةيعبطلا جناتنلا نم تناك ةيلكلا
 نم ملت ال لاخلا ةقبقح نا ىلع ًادج مدق دهع نه ةلسلسمو ةلصتم تناك

 نءامأر كلذلف ةجوملا باسالا ناس ابق ملي لي تاعوقولا ةناكخن دو
 ةفباسلاو ةقحاللا انورا لاوحا الامحا نيت لآ سما | لوا ٍِق نسانلا نم

 يالا هجولا ىلع

 ةييرصصملا ةطّخلا تناك اهفارطا عيمج يف ندمتتلا عبنم ايسا ةراق' تناك انس

 دالب لوا نال ةيندملا راثا نم ةباكلاب ةمورحم ابورا كلامم تناكو ةميسح

 ةلدسجد يرهن نيب ةعقاولا ةريزإلاب ةاهسملا ةعطقلا م نافوطلا دعب تنكس

 ةزيجوةدم يف تخصاف“ ندمتاونارمغلا. ةدايزل الباق اهعقوم ناكف تارفلاو

 نا: ىور- دقفا انبسا ١ قلءرطا' قاس ىلا ةسانللا. راما اهتمت كءرسشتلاوب ةسأل

 ةسدم اومبو تارذلا رهن ةيج نم ةريزلا ةغطق ءادتبا اورمع حون دالوا

 نب ماج دافحا نم دورمللا ناو نيرهلا ىتتلم نم بيرق لحم يف لباب

 هدرط يذلا حون نب ماس دالوا دحبا روشا نا مث اهبف ةموكح ماظن: حون

 ةلجد رهن ىلع ىونين ةنيدم ىنو يلامثلا بناْللا ىلا بهذ لباب نم دورمتلا
 مات مع ىلع انسل اننا الا ناتلود ةريزحلا يف رهظف لباب اهب ىهاضي
 ىلع خراتلا يف ادج ةملظم ىه ةعدقلا لايجالا لاوحا ناف امهلاوحا نم

 لاق م اح نييروشالا يف رهظ هنا ةميدقلا راثالاو تاياورلا نم مش هنأ

 ىلع ىلوتساف روسكحو ةنس ىنلا وحب ىسع داليم لبق كلذو. سونين هل
 كلملا ةمصاع تناك ىتلا ىونينا ةنيدم عسوو ةريك ةنطلس ايسا يف ماقاو لباب

 يف تناك رصم نا يورو لاو اهربدب ةببالو لباب تراص. كلذ دعب نمو

 ةيندملا ونا رمعلا ىلع ةزئاح ماع ةئامسمخو لاب دالبملا لبق اهسالا راصعالا كلت

 تحمو رصم ىلع تلوتساو قرعشلا نم ةفئاط تءاح مث لامكلا ةجرد ىف .
 3 و اني' ىلع ميهاربا انديس رجاه امل هنا ىتح ةكاشلا ةينطولا ةلئاعلا راثا
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 نا ةثامعستو فلاب دالنملا لبق كلذو ةيروس ىلا لباب ةهج نم دا

 ةلاح يف ىهو ةيبنجالا ةفئاطلا ةنطلس ناوا فداص رصم ىلع دروو

 ْ نيعستو عبراو ةئام دعب مث .ايسأ باحسانييروشالا ةلودلا نم بعرلاو :فاؤبجا

 رصم ماكح ناك هتوخاو هوبا مث مالسلا هيلع فسوب انديس اهلا ىتا امل ةنس

 ءانسا نيينطولا راظن ليمارس ىب ىلا نورظني اوناك انسو بناحالا ءالّؤه نم

 دالملا لبق .نيينطولا نم ةتعارفلا ترهظ ةياعرلاب واماعيو دحاولا ديبلا

 ىلعاولوتساو رصم نم ٍفاحالا كلوا اودرطو اويلغتف ةنس ةئاّتسو فلاب

 ةزماعم«مولماعيو بناحالا رظن ليئارسا ىن ىلا نورظنس اوراصو ةموكذلا
 ةئامعبراو فلاي دالبملا لبق مالسلا هيلع ىسوم انديس رهظ مث ىرسالا

 لذلا نم مهذقناو رصم نم نييليتارسالا جرخاف ةنس نيءستو ىدحاو

 نا قم الو. نيطسلف .ضرا يف ليمارسا ىن ةلود كلذ دعب ترهظو

 لامحجالا نوجورب نيندمتم كلذ ءانثا يف اوناك ةيماشلا دالملا يف نييقْسفلا

 |0013 روش( ةدلبا كناكو ا «نمنوكلج صاع :ادنبصي ةسدما تاكو .ةيراحيتل
 كلذو مه ةمصاع تناكو روص ةسدم ىلا كلملا لقتنا مش ماع ةئاهمحو فلاب

 ةميظع ةراجن نيقينيفلل تناكو اديص لها ىلع اهلها قافو ةنس ةئامسمح دعب

 اود ىع انسا يف دهعلا كاذل. تناك ةلؤد .ربكأ نا. كوقلا ةلمخو: لباب لها عم

 اقفف لباب يلاو عم قفتا ناربا كلامم نم ايدم يلاو نا ريغ .نييروشالا

 انلغتف كلملا ةمصاع ىونين هدم ارصاحو نييروشالا ةلود ىلع ةعاطلا اصع

 داليملا لبق نييروشالا ةلود تضرقناو مههلامعا يف ةالولا لقتساو اهكاج لع

 ىونين يف تماق ىتلا ةساثلا نيروشالا ةلود نا 3 هنس نيوسو هتسو ةئامنام

 00 ا هير هود تاراص و تالانالا ا 0 د ار

 تالإيالانم امتزوح يف ناكام رئاسو ايدم ىلع ءاليتسالا نم نكم.مل ثيح
 اما ىلوالا ةلودلا هتغلب ام ةوقلاو ةعسلا يف غلبت ل قرمشلا 5 قلك

 ناذمح ةنيدم تنف ًامويف ًاموب اهرادتقا ةرئاد عسوت تناكف ايدم ةموكح

 نيمسقىلا ةمدقلا روشا كلامت تمسقنا: ةروصلا هذه ىلعو اهل ةمصاع اهلعحتل

 ةلجد رع نم دّع وهو ةديدخلا ةيروشالا ةلودلا هذه دب ىف امهم مسق قش

 : 2 نم ل ثناكوابدم ةلودل ا ناك يناثلا مسقلاو نعي |) رخحبلا ىلا 1
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 ل””جرخ يدم كاح نا مث 6 رحالا رهنلا ىنعي ال غامرا كزق ره ىلا ا ظ
 تخم هنا هيلا لسراو كلذ ىلع لباب يىلاو هقفاوو ىونين ةعاط نع ًاربخا

 دعبو اهاقرحاو اهاحتف نيئس ةدم |مركاسعب ىونمت ارصاح نا ذب 6

 ءانا فو ةسادلكلا ةلودلاب تبمسف ةرئزألا 2 و لباب ةلود ترهظ كلذ

 وه سلخ رصن تخم دلاو يفوت نينس سمخو ةئاتسإ دالبملا لبق كا كلذ

 اهلعحيل لباب عسوو روشا كلام عيمحو ناربا كلامت ىلع ىلوتساو لباب يف
 سدقلا قرحاو نييليثارسالا رساف ةيروس ىلع ف حز مث ابسا يف ةمصاغ ربك .

 ةلودنا ريغ ةميظع ةناكم هل تاصخ ةينادلكلا ةلودلاب رضضم قلاو فيرنغلا

 ةلاد“ تلقتلا ' ةنئابكلا لاوس دنا :"قرسخااك )وولف هاه 1 نما للم م لباب

 لق لباب ةنيدم روكذملا ورسخك حتفو نييسرافلا ىلا نييوايدملا نم نارا
 ناتسدركحو ناجِيسرذا يلع ىلوتساو ةئس نيثالثو ةينامثو ةثامسمخم |دالبملا

 نيالا ةلؤدلا“ تركاتم ىتخ' لافكلا ةخرو" ىلا" ةتتطلسو هتواتس لقرار

 دناعلا 'هلاذت يف تناك ىلا لباب لد قل“ كتوتساو :«وق هزات لوا 11
 اريك انافترا هنأشو هتبص كلذب عفتراف انارمعو ةماسج ندملا ركأ نم |

 ةايلق ىذارا بلحو ناتسدركو دادغب تابالو يف ة رزألا يف ناك

 تارخ دهان ناكو نابرعلل تالاحت .تناك ةعساولا ةرتثكلا ىفارالاو تروم |
 كل رهظنت لصوملا ماما ةعقاولا نكامالا ىلا ترضح اذاو ةلا ةصقنم لباب |
 ايسا يف ناسنالا عون رثاكت املف ©« لاوحالا لو ناحبس ا ىونين راثا ضعب |

 نم نهاد تقو دنب ًاتقواابورا ىلآ نوارجام ماؤقالاو فئتاوطلا وك اذشا
 واةيلامثلا دوسالا رخعلا لحاوسوىلا رزخلا رحم ةهجنم نيفئاط ساقفق لج

 وايدعتلاو ملا وا ماحدزالا اما ولخمال كلذولا مهأملا يذلاو ىرخاقرط نم .

 فتئاواطلاوبعضةيلاهشلا ةقطنملا نارمعنا ثيحوئدسنالو للا بجوتىتلا ةلاطللا

 نا عيملا ماما اومدقت نيذلا ىلع نيعتف ًاضعب مهضعب ٍبقعَسس ناك ةروكذملا
 ةحار نودب لاخلا ناك اذكهو مامالا ىلا مهتكرحو مهتلقن يف ًاضيا اومدقت,
 اناقوا ابورا ةعطق تبقنو ندمتلا نم نيتكمتم ريغ اوناك ةروضلا هذه ىلعف

 ندع ىلع انورا ىلا ءادتبا اورخاغ نذلاو ندمتلا نف ةروحوم ةريثك

 نت



 عددد ا

 )حس نم ايلاتباو نانويلا ىلا اورجاه نيذلا عكسالب ةفئاط من
 يلاهادادجا مهو لاغ ةظئاط ةساثلاو ءامدقلا نابلاطيالاو نانونلا دادجا

 ”ناملالا مهمسن نيذلا ىنعي نام رملا ةشاط ةثلاثلاو هدنالرباو اسايساو اسنرف

 لكناو نوسقاسو درابمواو توغو ممرفلاو ناملالا مهقئاوط ءاسورو
 هلو وقسوم للم لوصا نع ةرابع مهو فالاسلا ةفئاط ةعبارلاو لدناوو

 تاورخو برضو
 ترا ايمو ةيندملا أدم ًاضيا ىهف ناسنالا عون ًاشنم ايسا. نا 5

 نايلاطيا , نالا. مهيمسن نبذلا نيتاللاو ٠ برغلا ىلا ًاسأر فراعملاو مولعلا
 ءادسالا يتفو .ابورا يف فراعملاو معلا ٍِس يف قرا نم لوا مه نانوبلاو

 نول دخان اربا ةلودل ةودعو ةبقر تراصو اكو ةوق نانوبلا هتك

 لبق مهناف اذا نياللا تلذكو . ناداكلا نيرفلا عم ةلداحلاو ةيراحلا يف

 أونا ةسور هدم اون هل نيسمحو ةثالثو ةئامعتسب ىسع دالابم حجرات

 ةغللا يفو هيمور ىعدت ةسرعلا بتكلا يفو .ابايلل ةمصاع نالا ىهو ةلود اف

 نوشحوتم قاخ نويلاغلا ناكحو .٠ رمحالا حافتلا يا املا لزق إ ةئكزتلا

 تامدخلا نوبلطي تاهملا رئاسو ايلاتبا ىلا نوهجوتبو مانصالا نودي

 ايلاق, تقولا كلذ يف ىعدت تناك اسنرف نالا اهمسن ىتلا ةعطقلاو .ةبركسعلا

 رثكأل ةلماش تناك اهناف ةرضاملا ةلاحلا يف اسنرف نم ريكا تناك ايلاف نكاو

 ةيلامثلا ةهملاب ةطي2و نبرلا رهن نم ةيلامثلا ةهحلا يف ةعقاولا ايناملا كلام

 ترانا اصوصخو الاذيف .دجوب ناك تقولا, كلذ يف هن ريغ ءانلاطيا نم

 هبلاهقلا اسنرف ياها نيب موبلا دجوبو .نييلاغلا ريغ ىرخا فئاوط يلامثلا

 ىلعف نالا ىلا ةيقاب ةنبابملا هذه راثاتحرب امو توافتو ةئيهلايف قرف ةونلاو

 عوقوو نييناربالاو نيينانويلا نيب ةوادعلا روهظ نم حورششملا هجولا

 بيليف نب ريكلا ردنكساف نيقرفلا ىلع ىلكلا فعضلا أرط ةريثكا تابراحلا
 ىلع برحلا حتفو نانويلا كلام عيمج ىلع ىلوتسا نا دعب اينودكم اح

 ىلوّتسا وهرهقف سايب ههح يف اراد براح مث هواروقح لخدو ناربا ةلود

 1 ةنسدم يف ةتغب يفوت ايندلا“ ”ناطلس راصو دنهلا نم .مسقو نارا كلام ىلع

 ٠ لل تارك هع نيرسثعو ثالاثثو هنامالشب دالملا لبق كلذو لباب
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 0 وقلا ىهتنم ٍِق اوناك امنودكمو ة هي روسو رصم لود نا ىلع هداوق 0

 نايك لكاش اموقرتلاو ةهافسلاب ًاحردت اهماكح ءالسنا نكحلو ةماسخلاو |

 فقوئضضلاب ب معوق لد داسفلا تانسا

 داليملبق نويلاغلا الع مجهف .ةيوق ريغ اهرما لئاوا يف هيمور ةلود تناكو
 ةنس نيثالثو سمح و ةئاع كلذ دعب اهلا اوداعو ةئس ةئامسمخم مالسلا هيلع ىسع

 ًادبورفبورحلا ىلع ةروصلا هذبم اوداتعا نوينامورلا ناكامل نكل اهوقرحاف'
 ملاعلل نيرهظم عيمجا بولق يف بعرلا اوقلا اوناك نيذلا نييلاغلا اوبلغ ادور

 مهناكمو مهوق

 لالقتسالا لوصا اوغلاف نولقتسم ماكحةمدقلا مايالا يفنيللاغلل ناك نا دعب و

 تقرفتو مهروما تتشتف ةيروهمجا ةم وكلاب ةنكلمللا نوما ةراإ
 هيرو اك كزوصا نا ةبخ ورع مس .اهف ,قاسفتا نم قس خو ملاوحا |

 ىلا نييلاغلاب مالا ىدا لاما ءوس تحتنا لحم لك يفو. ًارخاو الوا
 يدادش اوناكق نوينامورلا اما . ةعدقلا | مهتوطسو موق تلازف لالحمضالا

 اوارؤ اما :اناك 5 اكتةينانولافودعلا كلج "هتفنض اها مود ىلع ةريغلا

 مهما تحن اولخداف ايندلا كلمت يف مهنم ةبغر مايقلل اوزفحم مهل الخ وحلا

 راوج يف ةعقاولا ةميظعلاةنجاطرقلها ناكو .ممالاو ل هه وم ةرثك كاع

 ماشنلاب اءقشف راحت ةمه ل ف تين تناك ىّبلا ايش زفاب نسوا هس دام

 نكلو انكم فايد مهتورث تدادزاف ضيبالا رحبلا ةراجت ذئموب اوطبض دق

 نب نورا تراث نيمئامورلا نيبو مني ءاضغللاو ةوادعلا عوقو تيل

 نيلاغلاب رحب نوينامؤرلا ىهاخ هنحاطرق لها اودماونوبلاغلا ءاخ نيّشرفلا

 نيعستو ةباع داليملا لبق كلذو مهوبلغ ىت ٍجح ةليوط ةدم الع اورمتساو

 نيينامورلا ىلع موحملا نوف نويلاعل ذدخا تقولا كلذ نمو ةنس

 ةهجنم اورحاه نذلا نانونلا راج ىن اس رقت ةئس ةناحسإ دالمملا لقو

 ةراحتلا صا اهف اومدقف نالا ةدوجوملا . ايايسسم هئسدم ايلاغ ىلا ريمزا

 ثحبصاو ايلاف لحاوس عيمج يف رجاتملا ترهظ ةبسانملا هذهو ًامهم ًاعدقت
 ايليسرم ىلاهاو هنجاطرق ىلاها دب اهناك نامزلا كلذ .يف ايندلا هنا

 8 الا ايلاف ِق ندملا ضعب ءانس 2 اونغر اليس ص يلاها نا م .٠ د

1 



0 )144( : 

 "از هسدم اورضاحو مموجاف مهتموكح 67 عيش وت ةفاحم مودع 0

 هنمور ركسع مه ءاش ادادما هيموز ةيروهمجح نم اهلها سلاف ايلتس نم

 ثقو رع 5 3 ةئس نيسمحو عبراو ةياع دالملا لبق كلذو ايلسرمم اوصلخو

 اهناردج اوقصلاو اهوبرخو هنجاطرق ةنبدم ىلع نوي امورلا ىلوتسا تح ليوط
 اومحهو نويلاغلا ماقف ةيمهالا ةدايز ايسر يف ةراحتلا تبستكاف ضرالاب
 اهلها نوم اموزلا ناءاف ةنس نيرسشعو ةبرا دالبملا لبق كلذو ىرخا ةرم اهلع

 هوقللا ءاوا اهولكشو اهفارطاو ابليسرمع ىلع اولوتساو نيلاغلا ىلع اوبلغتو
 هسمور ةموكحم

 انوخنو علمالا دئاتسو نيئلاعشلا ..نلع وبلغت قي امويلا .نا لصالاو

 ةورثلاو ةردقلا عزم هيلع ديزم الام كلذب اوستكاف ةينانويلا كلاعملا عهرصال

 تدعصا ةضخم ةنكلم اهروهظ لئاوا يف هيمور ةلود تناك امنييو

 هنا الا مهردغ نم الضننو كولملا وظ نم [رازف ةيروهف نوهطا .نارش
 ةكلطملا ةؤرئ ةدائزا ؛رطنلابو كتقتلاو قرفتلا ىلا ةيعاد ةيزوها تناكامل
 ثنحح توص لك نم هسؤر قع. لاومالا دراوت .زارهتساو ةلا انشا 5

 زواجنو ةيفومعلا قالخالا تدسف ةهافسلاو خذبلا جمل يف قلخلا قرغ
 ترصتناو هيمور يف داسفلاو نتفلا عاوناتفقوف ةفاقسلاو ضرخلادح ءاربكلا

 للخخلاو تذذتلا ةاؤهم يف ةيمور ةيروهمح تطقسف ءادتعألا عاوناو ملاظملا

 اهربكأو ايندلا تاموؤكح ىوقا ثناك نبح ىلغ ةنس نيتسو سمخم دالبملا لبق

 ىلع دئاق « راززس ١ رضقق ىغسملا هيمور نانعا دحا راضكلذ ءانثا يفو

 هيمور تت نا هركف ةيسارسلاو ةيبرحلا رومالا يف ةيلك ةراهماذناكو ركسعلا

 ايلاف ىلا رفاسو هيمور كرت ىلع هرارق رقف للخلا نم اسلاح ىلع ةيروهمح
 تارسكا .نيقنرفلا اب تءقو لا بورحلا يف و داوقلا سمر ىا را دم

 ايلاف كلام ريكا ىلا ةنس نيعبراو ةعبس داليملا لبقو ةيلكلاب ايلاف

 سلجم نم ىا هيمور وتانس نم رمسيقلا بلط كلذ ىلعو هيمور ةيروهمجم
 ءاخ فيسلا دحم ىئاغر .لصحا ىتالاقتلسلاب ٍتيجا املف روما ضعب ةمالا
 ناونع ذخاو ةيروهمخلا اسير ةيركسعلا ةوقلا ةدعاستم راكصو هيمور

 |. ل5 للا ف يالا نا ف روما ك نمو دولا باي
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 0 ارييظح نونوكك نيذلا داوقلا ىلع قلطت تراصف ايناس يف اوعسوت

 هيمور ةيروهمجح يف صضانملاو بترلا عفرا هتايح يف رصيق زاخ دقو . رصالاو

 بقل ناك دقو كلم هناك لالقتسالاب ةككمملا روما يرجح ادّئسم راضو

 ةيركسعلا رومالا مهاب متاقلا ىلع قلطي تقولا كلذ يف 6 روطاربمالا إل
 ىلع الضفمو امدقم ناك كلذلو رصنقلا فئاظو عيمج الماش بقللا اذه ناكف

 ذخاب 0 ةيكلملا ل وضا نم نورفس ةيمور لها ناك ثيحو.باقلالا نم هريغ

 هّئالع ًارهظم القتسم ًامكح مهف مكح ناك دقف كلذ عمو : كلم بقل رضيق
 ىلا كلذ لضوتع نا يلاهالا فاخيف همشرب ةموسرص ةوقنا نرمكص

 دالتخملا لبق كلذو وتانسلا سلجم يف ًانلع هواتقو هلادعا ضعب ماقف ةيكللا
 هلتق ناكهنلا مهفاظعناو قلخلا هحوت نس ًارهظمناك املو ةنس ناءبراو عيراب ٠

 ىصوا رصنق ناك دقو اهوقرحاف هبلتاق توس ىلع اومفدناف ةريك ةنتف يف ًادس
 ىلوت مادعالاب هيلع ىقق اهلف هتقبقش نا سوفاتقؤال هكالماو هناوتفب

 بقل سانا دنع الوبقم ناكح ثيحو لالقتسالاب ةموكللا سا نبونفاتقؤا
 كاذ ذا هرمعؤ ةنس نيرشعو ةعسسس دالبملا لق كلذو امسر روطاؤمالاب

 رصيق مسا همسا ىلع وتانسلا سلجم ىفاضا نيتتس كلذ دعبو . ًاَماَع 8
 سوتسغابقل هللا سلحلا تا دقف كلاذ نع الضفو ثرالاب هيلا لقشنا يذلا

 ف هل ىطغاو ةعورمشم هتموكح نوكأ ًاراهظانكاو مارتخالاب زادج ىندع

 .(لواإ) هائمم يذلا سسيسنر. بقل ًاضيا ذخاو لوالا ماقملا وتانسلا سلع

 نس سوتسغا سؤفاتقوا نلدحتساف ( ربما إل هانعموهنم  قتكم سثو ظفلو
 نارمملاؤةخارلا قونض .هنامز يف همور ةلود تيستكاو قلنا نواق ةتاماعف

 فقل نا نود نم ةفلتخلا تاناونعلا ةذنه' تل ةقلطملا هتموكح قش. نآكو

 لازت ال هيمؤر ةموكح نا نونظي اونك نيذلا سانلا ىلَع ؟عومت كلملاب هنسفن
 ةدئاعلا فئاظؤلا نم ةنرجم ام ىرجم ناك ةقيقألا يف هنا عم ةضحم ةيروهمج

 نقتسلا ا« اخلا ىلا

 رقظملا رادرسلا ديفت روطاربما ةملكو. لع مسا وح .لمصو كلعتل نإ عمو

 ناطلس ىنغت. نالمعتست اثراض ىتح امهف شانلا عشوب دف |

 سوتسغالا اذه نمز يف .مالسلا هيلعو انبن “ىلع ىعبع اديس دلو دقو ل
 تن



 50١و

 0 لبق نم دبلا يف تلخد نال ىلا نكامالا ىلع همايا يف ىلوتسا يذلا

 ىدعتلاو ماظلا لاحوا يف نويلاغلا بلقتف -- اسر يلع ترعب انلاغ دالب

 دالملايف نيتتشتم تقولا اذه ىلا اوشل نيذلا مهو مهفئا وط نم اضءب .نأ ريغ

 ار كان ةدحاو جرادات مهوعضوو نويمامورلا مهعمج تاهجلا يف نبق رفتم

 بابسالا نم كلذنا لاش ناحص ىتح دحاو مسج مهناك اومحتلاو ببسلا اذه
 ناشلا ةميظع ةلود كلذ دعب ايلاف تريص يتلا |

 يىلاها نم نك تدع الاغا لإ بهذ سوتسغا ةموكححح نمز يفو

 راثا اهيف اورششنو ةيشالا نمءاهريغو حسارملاو بتاكملا اوثدحاف هبمور

 نكي مل 'ينافنو يدام عون ىلع ةيمور لها ةيندم تناكامل هنا الا ةيندملا
 ءارونوعس اوناك امناو اهحالصاو ةيناسنالاقالخالا بيدي ماهها كلذل مهل

 ا” افولصي متزوج تاج د تلا نكامالا يلاعا ثكا سا: كلذلو داسفلا
 ةيعيبطلاههقالخا نسح ةيمورلاةيندملا هذه نوينامورلا عاضا دقو . رورمثلا

 اودسفاومهتيندم اهبف اورسثنف ةروصلا هذ. كلامملا رثكا ىلعمهؤالبتسا ناكو

 نماؤتكع مل مهناف اينامرجو برعلا ةريزج ىوس ماوقاو للم ةدع قالخا

 مو ةظوفحم ىبيبطلا املاح ىلع نامرحلاو برعلا قالخا تيقبف ام رفظلا

 ستسغاو ملاعلاءاظن كلذ دعب اتددج ناتلملا ناتاهو . هيمور ةيندمىواسم مست

 لنا مورااو تاورخو ايساملادو ارمي وس كلام ىلع ىلوتسا هتموكح مايايق

 7 نرلا رهن ىلع اورسكا نيينامورلا نا ريغ هيمور ةلودب اهقطاو رصمو

 يفتاق .ةيلك ةءاسا سوتسغا لاخلا هذه تءاسف. اينامرجب رفاغلا نم اونكت

 اًقنُح لتقف ًايتاع املاظ ناكو سويربيت هفلخو داليملا دعب ةرششع عبارلا ةنسلا

 انديس يلصص اب فيرسشلا سدقلا يف ماههالا عقو همكح ءانثا يفو .هشارف يف

 نيذلانويروطاريمالاو ©« سوطالس ١ 50 بلا املاو نمز يف كلذو. ىسع

 ءوسإ نيلتم 000 عاوناب لوالا نم ا مهْنم لك'ناك كلذ دعب اوتا

 مهرثكأ ت امو ًايمف 8 مهمايا يف داسفلاو نتفلا.ترهظف اهداسفو قالخالا

 قراطلانم كلذ ريغبو مسلاب

 ءافلخلا مهتاوابابلا نا كيل وثاكلا بهذم ىلع نيذلا ىراصتلا داقتعا يفو

 3 وه يذلا س رطب تاو مهو مالسلا هيلع ىسع هي ضرالا ىلع 1
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 ءاح ىلعالا "الملا ىلا عقرا نا دعب مالسلا هيلع ىسع انديس نال نيراوطلا

 نال ًانلع كلذ نم نك مل هنا ريغ يا ندلا نيقلتل هيمور ىلا" نمرطب
 تالحلا رئاس يف اوناك ام ءافخلا لظ تحن ندلا ةهج نم نا

 تابوقعىرجم تناكو باشخالا ىلعبلصلاب هيمور يف هع نمو سرطب بةوعف
 نيطنطسق مايا نييوسعلا 1

 را ءوس_ نع ًائشان اينابساو انلاخ !لقارطا ى لراس رهظ مث
 نيطسلف ضرا ٍِق اوناك نذلا دوبلاو ٠ . ملاظملا ٍِق مهطارفاو نا

 ناكمالا ردق ىلع مالا تربد تناك هبمور ةلود نا ريغ بؤزدلل اوطشن
 تاقنواهرساب ارتلكتا « ايناتبرب ا»ةريزج ىلع تلوتساو لاخلا اذه تءفدف

 نايحالا ضءب يف تناك ىتلا قالفالا ضرا مهونطواو نيينامورلا نم ًاضعب
 ترهشمث ةحارلا اوناصو اهيف اوماقاف هنوطلا دودح يف نمالا باسل ةعيرذ
 اهك الما عيمج ىلع تلوتساف ناربا دالب يف ةعقاولا نابناكشا ةلود ىلع برحلا

 ربش ىلع ءاليتسالا نم نكت ملف كلذ عمو ةرصبلا جيلخ ىهتنم ىلا ةدتمملا
 اومس كلذلو . نيينامورلا ءالبخ ُِق كلذ رئاف برعلا ةريزح نم دحاو

 قشمد نم تقولا كلذ يف دتمت تناك ىتلا عضاوملا يا ماشلا رب ىنعي ةيروس

 ةدودعم نكت مل املا عم برعلا دالبيا 6 ناتسبرع ) طول ةريحم ىلا ماشلا

 ماكحلا بولسا ىلع نومكحح اًوناك ةرصايقلاو . برعلا دالب نم

 ٍبافتالا ةدعاق تناك لب ةئارولا لوصا .ىعايراح مهييصنت نكي ملو نيلقتسملا
 مه نست مكلذاو ةنراوملا لوصا ىلعال ماكحالا يلوت يف لمعلا ًاروتسد
 ملم 6 .نيروطاربالا مادعا ىلاوتو .ةيروهملا لاح نك ا
 ةطساوب ةرصايقلا نوختس دنا ناكف لفاسالا دس باختالا نما ىتبو

 ةعالخلاوةهافسلا ىفنيكمهنم مومعلا هجوب اوناك دقف ةيمور لقا اما ٠ مهاردلا

 اموبفآمو: لزانتلايف ةينامورلا ةلودلا تذخا كلذولع ءانسو ءاعتحالا مدعو
 ١٠١١ ىلع مكحن هبدالابم ١04 قس للا تناكو ةصاع اهرابد تاكاضوك ا

 زواجت يف نويناهزملا أدب ًانيزرقت» داليملل#) .. ةتسايفو .لاهالاب ن1
 ةيلك ةءار 9 مهدنع تلصح اهاوق طوبهو هيمور فعصضب اورعش اًممحو ايلاغ

 | نايناكشا ةلود تضرقلا داليملل ؟8. ةنس يفو . .دودجلا زواج ىلع 44
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 5 تاةلودلا ددحم وه يذلا ريشدزا ردص اساخيف ناساس ةلالاس ٍِق نارتا ةاود 9

 ضيالار حبلا دنح ىلا اراد نمز ىف تناك 6(قارعلا)نارءاةلود دود عسوب

 رطضاكلذ ىلعو نك امالا نم كك 1 هنمور ةلود سلاطف . ةرص رع رحنو

 ريقيو قرسلا ةهج ىلا رفات“ نا: ةضور روطارما ( زذئاتكلا ):ةينكسا
 | ايلاغ يف ايتامرج فئاوط, ضعب لخد برحلا هذه ءانثا ينو هيلع برحلا

 لجال نيرلا رن ىلا دوعي نا ًاروجم ببسلا اذهل ردناسكلاييضافىرخاة سم

 هةدودح نما

 فارطا ىث نيلاحرلا نيينامرألا نم ةريغصلا فئاوطلا ضعب قفتا دقو

 اومسف نايتامورلا نم مسفلا ظفح ىلع مهماعتاو مانا ويح ىلع نئرلا 0

 ةدشؤ قافتالا اذغ سنو لقتسملا رخلا مسا يا 6 نارف ) مساب مهسفنا

 ويلا مم نومسي نيذلاو مهئاما اولاثو ةوق اودادزا ماسؤرل مهتعاط

 رثكا اورهتشا اينامرج يف عقاولا لاس رهن ءىطاش يف نونطوتبو قئارف
 نا كوالا ةينامرإلا فئاوطلا نم مهريفك اوذخاف ةميظع ةرهش ننقابلا نم
 ابلاغ دودح اوطخ

 نيايرطا ةموضخ ةيموار ذودح لع ةدوجتوملا فئاوطظلا نأ لضألاو
 رظنلاف هبمور ةلود اما يداعلا ىلع دودخلا نوزواحو نوطخت اوناك اهنم

 دحا لتق اذاف عباتتلاب لتقتو علخم امترصابق تناك للخلا نم اه عقو امل

 داخلاو تقو“يف ةنرمسقلا ءاعدا ىف نوضبنب .ساثلا نم رثثك ناك ةرصايقلا
 هسمور ىلع ًاروطاريما سونايليروا بالا ىرج ةيدالبم ؟0. ةنس قف

 يفوت املف .ةيروطاربفالا ىعدب نم ًاضيا ماشلا دالب و ايلاغ نم لك يف ماقو
 سونايليزوا اهدصق ايونز هتجوز ىلا ةموكحلا صا ىضفاو ماشلا روطاربما

 لان كانهو ايلاغىلا كلذ دعب راسو مدت ضو 6 رملاب إو اهتكلمم ةمضاع صدق
 مث ةسسدو ةنتف قيرطلا يف لق ناربا برح تحتف ام. دنع هنأ مث رفظلا

 ٠ مهماال كلملا تخم يق اليوط اوثلبإ مل هرثا ىلع اونا نيذلا نيروطاربمالا نا

 | انيناملا نف انلاغ ىلا لخدت تناك ىلا فئاوطلا عفد نم اونكمت اوناك ناو

 ' | يف ةعوتتملا ةيبنحالا فئاوطلا نم نيريثكخ مادختسال اورطضا مهنا الا

 1 لكاشم ةدايزل ًانعاد اما كلذ ناكف دودحلا ىلع ةظفاحلا لحال ةبركسعلا



 (ووع)

 1 ْ ْ هيمورا ةلود
 رمشن ىلع هبأر رقف لالا ءوس روهشملا نيطئطسق رصبقلا كردا ريخالايف مث ظ

 . ةنثاكلانالبم ةنبدم يف ناعا ةيحيسم م.م ةنس يفو هنالعاو ىوسعلا ندلا

 ناك ناو وهو .ءانقزلا ةعفاادمب .الوغعسس -ةدطا باو: يوبلسلا تدلاتير ا
 نمردكلاو ملا هيلع ىلوتسا هنا الا ماتلا لالقتسالا لانو ًاميج مهلع بلغت
 هأر رقف هسور ةسدم كفوف هسفن ترش و ندلا اذه بيس هبمور يلاها

 هلادعا نم ةسرق نوكحت ةمصاعلا نا بم هنا لاقو ةمصاعلا ليدبت ىلع

 ناتكا مدقلا نمزلا يف اهناب نا هيمور ياها دقتعم يف ناك دقو نيينارالا

 ضيسالا رحبلا جيلخ جراخينروداباب راوجيف ةعقاولا ادروت ةنمدم ياها دحا
 لدع هنا 9 ادروت هنيدم هبارخ ةرامحع ىلع ةبنلا نيطنطسق دقع كالذلةباعرف

 اههلعجو لوساتسا ةنندم كانه ىنشاف نويشازب ةبصق ىلا ءا>و كلذ نع

 يوسعلا نيدلا وه كلذ دعب هتلوديف دمتعملا نيدلا نا نلعاو كلملل ةدعاق

 ناينامور مسا نان وبلا .ةفئاط نم مهو ةمصاعلا ياها ىلع قلطا دقو

 ىلا يودنملا# نيدلا ناك د قو“: نالا+ىلآ ًاسيقاب/لازب الو مور تن
 لويماتساب ايلاغ طابترا ببسب هنا الا ىنح هجوب ايلاغ يف ايرابح تقولا كلذ
 نيب ةرظانملا نم ناكام ببسو .اضيا نييوسيع كلذ ءانثا ايلاها راص

 ةياغ يف ةناتسالا نم ابورا ةرادا تحصاف ةلودلا لكاشم تداز نيتمضاعلا

 .تالالتخالا عاوناب الوغشم نيطنطسق نباسويطنطسق راصو . لاكحشالا
 تزؤاجتف نيرلا رهنب اهركذ ىلع انتا تلا قنارف ةفئاط ترم كلذ ءانمثا يفو

 , سونايلوج هل لاش هثايرقا نه الجر :ايلاغ ىلا سوتيطتطسق لسواف ايلات
 ةفئاطلا هتاه نم مسق درط نم دئاقلا اذه نكمتف ركسعلل ادئاق هلعجو
 رخآلا مسقلا ىطعي نا رطضاو نيرلا رهن نم ةيناثا ةهملا ىلا ةروكذللا

 راص كلذ لالخ يفو هيمورل نيعبان نونوكي ما طرش ىلع اقيحلب ىضارا

 سوطتطسق "كلذ نقع يؤتو هركحاشع ؛ناحاب' ارصق نوال

 ةيوسع م١5 ةنس ةيروطاربمالا ةمظعب لوساتسا ىلا سونانلو- لخدف
 |ونا نيذلا ةرصابقلا اما حجنم مل هنا الا مانصالا ةدابع ةداعا يف دبتجا دقو ظ
 / يوسعلا نيدلا ىلع اعيمح اوناكف هرثا دولا
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 3 ا تيقيو م٠0 ةنس ًارصيق راص يذلا سوييسدويت رصع يفو >7
 مهعفد نم نكمت هنا الا هل دادضا ةيرغلا كلامملا يف 1 ا

 نيب هيمور ةلود تمسق مث آمان الالقتسا القتسم ًارصيق ةناتسالا يف ماقو
 ةلودلاب فصوت هيناثلاو ةييرغلا ةلودلاب فرعت اهادحا تراصف نيزثالا هيدلو

 ًادح .هردوقشا ةنيدم تناكدو .ناتلود نايعلا ىلا كلذ, رهظف ةيقرمشلا

 : حافلا ناخ د ناطلسلا رصع ىلا ةنقرمثلا ةلودلا ترمتساو نيتلودلل

 ىتش تاموكح ىلا تمسقو بارا مدق ىلع .تشم دقف ةسرغلا ةلودلا .اماو

 ترهظ تناكضارقنالا متالعو .ةديدج ةئيه يف ابورا دالب كلذب تلخدف

 اهضارقنا باسا نم ناك نيتكلممىلا اهماسقناو هيمور ةلودف ءانثالا كلت يف

 اهكحرت بابسالا هذه نمو .ةيحراخلابابسالا نم وانس ناكامع الضف

 تقولا كلذ 2 نامرحلا فئاوط رعشف هناور هلداذم ٍِش نكسو هيموررمدبق

 نكلو ٠ ةفيطللا ايلاغو ايلاتبا ىضارا ىلا مهراظناتحمطف هيمور ةلودفءضب

 نومداق نخت مه لاَش ناتسراتاث نم ةميظع اعومح نا كلذ نوضغ يف عاش

 نبذلا نيينامرلا سنج نم ىهو توغ ةفئاط مهنم تفاخف ابورا ىلا ًاسأر
 فئاوطلاعمسو ةنوطلا ىلا اواحرف ةيلامثلا دوسالا رحبلالحاوس يف اونكس

 نم نولحرب اوذخاو مهنكاما اوكرتف رتتلا مودقب ًاضيا نوينامرحلانويلصالا

 نْلا فئاوط نم اوصلخي نا مهلك نويتوغلا عطتس ملو رخا ىلا ناكم
 رخا مسقو مهوعشو مهتءامح يف اولخدي ناىلا مهنم مسق رطضاف مهلا ىموملا

 نيشحوتملا موقلا نم اوناك نييتوفلا نا ريغ ةبقرمثلا هيمور ةلود ىلا اوأجتا
 مناف لالا نم ناكح امهمو ىّصحن ال الاقثا ةيقرمشلا ةلودلا مهنم تامحتف

 اهودصقف برغلاذالب ىلا اولام ىتح ديعولاب ةرانو دعولاب ةران مهومدختسا ٠

 . مملئاغ نم ةبقرمتلا ةلودلا كلذ, تحف اينامرج فئاوط نم مهريثك

 ةريثكجلا ةينامرألا فئاوطلا ءالوه لوخد ناف ةيمورلا ةرغلا ةلودلا اما

 اوواصو امش اهوديفب مل مهناف اهتيدنج يف مهضعب تمدختسا ناو اهكلام ىلا
 كلذو اهوبمو هيمور ىلع اوراغو الانا اونرخف اهشناع ىلع اهظع القث

 اراك اىدلعا' اضرا .كانهو ايلاغ اىزواجت ميم يدج كادر ركأف

 2 1 ىلع هيمور ركاسعب ايناتيرب يلاو فحز كلذ رثا ىلعف. هيمورب 0
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 ًاريخاو ايلاغب ةماقالا يف اه ضحر نوغروب ةفئاط ربغ م قس و ايناسا

 مك ام 5 ناكمالا يف 2 0 ايلاغ ىلا اضا :/ نويلونا بهذ

 | ١ طورمشلا ضعب تح عبنم اكلم اوبختسنا مه نذاو ةباحمتم ا

 ةسشامرأعا فئاوطلا نم ضو سلدنا ةظفل اهم تذخا ىتلا لادناو ةفئاط

 اًشرفاب سنوت ةهج تلخد اهناف الق هانركذ م ايناسا. ةهج يلا .ةدورطملا

 ىلوتسافايلع برحلا لوبماتسا رصيق ربشا مث .ةلقتسم ةموكح كانه تسساو

 قس ملو تاهللا كيتاه تحتفف مالسالا ةلم كلذ رثا ىلع ترهظو اهلع

 0 اممأ . : مهملا ةنسن مسالا اذه نا تالاب تءمس و رئا نم نيسل دنالل

 ناك نآو توغ ةفئاطل اهضعب و نوغروملل ا اهضعن ناك مالكلا مدقن 3

 نان روكذملا ناتفئاطلا تناك اغا ةسرغلا هيمور ةلود دس تش اهضارا قاب

 ةلودلا حترفالا مدخ كلذ ءانثا يفو.اعاستاو ًانكمت مايالا مدقت عم نادادزت
 ةمسام طا :بفئاوطلا ومنع نا ازشك" اوديتجاف ةنامالاو قدشلاب هال

 اوار امل مهناف كلذ عمو كلذ نم اونكم مل مهنا ريغ ايلاغ لوخد نم
 مئانغلا هذه نم ا مهبصت نا اولما نييت وخلاو نيسوغرولا تاحوتف

 هب وسع 00 ةنس دودخ ىف اوراسو نررلا رهن ءىطانش ىلع اوعمجتف

 ةئامرا فئاوطلا هتنا ام ىلا رظنلابو .اهل ًارقم الاغ دودح يف ةعقاولا

 مل هلا نيقي لع لع هناي مدقت م ابلاغو ايلاتنا دالب يف جرملاو جرهلا نم

 تاسع تدبعا كلزإف اناتنرب ةريزج ىلع ءالبتسالا ناكمالا يف قس

 فئاوط نم ةنوعملا يلاهالا دمتسا كلذ رثا ىلعف كانه ةدوجوملا هيمور

 نع :ةضادملا#لخالا ينام رج و :ىلابعلا .ففرطلا .نفاةمتالا نوط
 ةيدالبم 46غ ٠ةنس يف ايناتبرب ىلع اولوتساو اًواِخ ايجوكسا لها نم مهسفنا
 ىلا ضرا ىنعمب ىهه ىثبلا رب ةظفل ةفاضاب ركنا انئاسرب ةريزج تيمس دقو

 لكلا ةفناط

 . ةهخ نا مضهراكضا يلجاو ةينامركلا فئاولالا هذه ا هل ىستف انلاغأ 1

 ا الما :ناوافعا . ىعسملا  نللا نسق” نا هامل كلذ لالخ يفو /



 (دوؤ+)

 ها ناكم .لك لع نير ناكفا اياردلا» ىلا. .زكسجلا نمر فلا“ ةثاتناوا كك

 ىلا لصوف برغلا ىلا اسأر اهنم هجوت ةبقرمتلا همور ةلود نم جارخلا
 - هسور يلاها قفا 3 دحا نم همواقم ىدرإ نا نود انلاغ ظسو

 كلت يف نيقرفلا نم كلهو بناح لك نم هيلع اومجهف ةيئامرملا فئاوطلا
 نا مث باسح تحن لخدت ال دونح ايلاغ يف ترجهتلا ةميظعلا بورحلا
 مئانغلا ذخاب اهنم ىنتكا هنكلو ايلاتبا ىلا احلةيلاتلا ةنسلايف هجوت الينا ناقاخلا

 اليتا يفوت ةنس كلذ دعبو هبمور ةفقاسا سمر وهو اياءلا_ ساهلا ىلع ءاس

 ايلاتبايلاها اما دوسالا رحبلا ةهج يف لالا ىلا اواحتلاو نخ لها تتشتف

 م مهنم البتا برقت ببس, داللا فارطا يف مهلمش تتشنو اوقرفت نيذلا
 لجال ةيقدنلا ةسدم دالبملل غ5 ةئس مهضعب ىن دقف لبق نم هيلا انرشا

 مهسقنا ىلع ةظفاحلا

 ةدوجوملا ةينام را فئاوطلان#ب ةعزاملا تددجم نيينخلا ةلئاغ تلاز نا دعبو

 ىلوالا نم رش ىه لاك ىلا هس رغلا ةلودلا تراصو نيمنامورلا نو ايلا ٍِق

 اناا لع كاوتشاف ةمظعلاو ربكلا: يف 'تعستا: دق" توغ ةقئاظ .نا امس الاو

 املع تبلغت ىتلا ةلودلاو ابلاغ نم ةسونملا اهكلامم اهتقحلاو اهلمحي

 000 تر ركدلا تاوغ هود ىع اناسا: ىلا :اهوخد :نيح .ةسالسالا ةلودلا

 ١+4 ةنس هيمور يف عقوو هانحنوا اهسح ةهج لك ىلع ًايلوتسم للخلا ناك
 ايلاف رادرس سوبدبكا كلذ رثا ىلع جرخف رصبقلا اهبسب لتق ةئتف دالبملل
 فرط يف لالقتسالاب مكح ذخاو هيمور ةعاط نع رصيقلا ةعيش نم وهو

 ةيدالبم 4+4 ةئس ًامومسم لتق مث هيمور فرصت تحن ناك يذلا يلاهثلا ايلاغ
 0 لك راسو, هناكم هنا ىلوتق ءاهق :انكاس ناك ىلا نوساوس, ةسدم' يف
 نم قرشلاو يبونلا باحلا نوكل ًارظنو ةموكحلا يف لالقتسالا نم هيا

 ارك نع ةلكلاب ايلاغ تحرخا نوغوؤيو توغ قموكع فرضت“: .ايلاغ

 مل طقف ايلا ةعطق ىوس اهدب ٍِق قس سَ هب رغلا ةلودلا نوك عمو ةممور

 ٍباحالا رككسملا ةداق مكحتحت اوناك مهنال ةّبلا ةذف“ان اهروطاربما ةملك نكت
 أ ( رقادوا ١ ىمسملا ةداقلا ءالوه دحا فحزف مهد مهوذختا اهنك نينا
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 0 فئاوطلا نم ًايل وم اكيع دوش هيمور ىلع ةيدالبم 4175 0

 ةبرغلا هممور ةلود ةباب ص هذهف لع اف ناعاو اهرصيق علخف ةعوتتملا

 فئاوطلا ىدحا توغ ةضاط نا مث ابنع ًاضوع اناملا كلم ماق ىتلا

 كلبا امهر نع هيرط تريضار واسر مرد قب تاكرب ىلا نانا

 هناور ةنيدم تنعم داليملل 45« هنس نايلاسالا ةكلمم تطضو هترهقف

 اهتموكحل اركرم
 نف هناي قبس اك اهساسا نم تمده ةيبرغلا هيمور ةلود نا ثيحو

 تابثلا اهل ىتاتب ال ةيهاولا ضاقنالاب ىنيت ىتلا تاموكحلا نأ. ةيعبطلا رومألا
 كلم ناونعب ايلاغ يف مكح يذلا سوددكا نبا ةموكحلساسا ال ناك كلذإف

 ناك هناف كلذ عمو نوغروبو ثوغ هفئاط تاموكح يفو نيينامورلا

 تح نينس ةدع اورمتسا مهنال ةموكح اودسؤي نا نييلافلا ىلع رذعتس

 لاحوايف مهسامغنال ةيعيبطلا مهقالخا تدسفو مهممه ترتفف مهنع ىنجا كح

 (سيدولق >دهاش املف مهقورع يف اه رثا نطولا بل قس مف هيمور ةيندم

 © جن رفالا سمئرو جنيتدورم ةلئاع فارششا دحا وهو ١ اقيجلب يف مقملا

 ميقالخ اك هقالخا تناك نم نيينامورلا يف مكح نا ةمكحلا دعاوق نم هنا

 ىلا هجوتو ةمئاغعلا تاحوتفلاب هلما قلع ةيفاسلا مهرا وطاك هراوطاو ةّيسلا

 فالا ةسجخ هءمو ةيداليم 445 ةنس سوردكا نبا ةمضاع نوساوس ةئيدم

 رم امو بوص لك نم كلذ رثا ىلع مترفالا عمجو الع ىلوتساف يدنج

 مرفالاةلود تا 0 هذه ,لعو هيوق تدادزا ىّت> ريس نمهز ةياع“

 ناسا“ ةيوتكم تقولا, كاذ يف تادنسلاو :قازوإلا شكا تناكانو ا ف

 دعب مث ايسنارف ىنيثاللا ناسللا ةدعاق ىضتقمع قئارف ةظفل تلمعتسا ىيتاللا

 اسنارف اه لبق كلذ

 ءارما نم لجر ةنباب جوزت هنا مث ناثوالا ةددلع نم سيدولق ناكو.

 مون هعم لحدو' كلا ذ> تنل هعتنا فقع نيد ىلع ىهو نوغروب كلم ةلئاع

 ىراضصتلا نبب ىعدن ناكو يركسع قالا ةثالث يوسعلا نبدلا يف هرصنت

 ةوالع اسنرف كوام ىلا ناونعلا اذه لقتنا مث ةيوسيعلا ةعامجلل ريبكلا نءالاب

 ١ ةفرعع حلصاف مائصالل مهتدابع مايا هومظن نوناق حتر فالل 00 مهينما ل ١

 ماس تل سسل|] رب ا ا ا ا ا ا ل ل دس هس يس يسم اذ 60ج
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 1 مظن يذلا نوناقلا اذهل لبقو يوسعلا نيدلا ساسا ىضتقم ىلع نا

 حتف نم لوا تناك ةيجتر فالا قلاس ةقئاط نال قيلاس نوناق هجولا اذه ىلع
 .ةيمور نيئاوق عم ةليوط ةدم هب الومعم ًايعرم نوناقلا اذه ىقبو ايلاف
 نم اردكص . روبغما مترفالا كلم ناملراش لدبو حقن ةنس ةئامثالث دعبو

 نيناوقلل كوالا ساسالا ناك قداس نوناق نا الا ةيمور نيناوق داوم هلئاسم

 جرخم ناكف ة ةبسررغ لوصا متارلا تابلا يف ٌترفالل ناكو ٠ ةيوسنرفلا
 بحاص ناب مم اًداقتعا ف.سلاب نالتتقيف نادبملا ىلا هيلع .ىعدملاو ىعدملا

 ةزرابملا ءارجاو . ىلاعتهللا نم زل ني ركل نا دب ال ءىربلاناو بلغ قا

 ناكو. ةدعاقلا هذه نع تمدح دق #« والبود ١ ابروا يف نالا اه لاَش ىتلا

 روكذلا ىلا ضوفت ةونع ذخؤت ىلا عضاوملا نا قيلاس نوناق. ماكحا ىضتقم
 ا ل ءاساوإ ا ةيركسيملا 10 ةصوصخم انك تالا 0 لقتستاال
 ةفئاط نم دحا ساجم مل ةونع ةدوخألا دالبلا ةلمح يف ةدودعم اسن رف دالب

 فئاوط ءاسؤر نكاما سيدولق طض دقو اسنرف يف كلملا تل ىلع ءاسنلا

 حيتاام هتموكح ةرئاد بيرق تقو يف عسوو ةددعتم قرطب رخالا ترفالا

 ةهج نمو, نيرلا رهن ىلا قكلع وديع :ءدتما# هيجل نقلا ةازيثك تاح وثق هل

 0000 ا ب راجلا نقيم اجا رثعا . ةيادأت ا لع ترخلاب «نوغرو»» كلم نجا - اضل
 التل عرس نايتوغلا كله 'مزهناو: ًاضيا هل ةيلغلا ناك نييتروغلا "نيرو هنس
 000 0و,  ةداعلا نوران اشو نيش. رصعلا: كاذ يف نسدواق كستكاو

 بهذم ىلع اوناك نيينامورلاو نييلاغلا نا وه تاحوتفلا هذه هل تاهس ىتلا

 ةملكو . « نايرا » بهذمىلع اوناكفنوينوغروللاو نوسوغلا اماو كيلوثاكلا

 لالا وج نا ىلا .نوهذل .نيذلا ةيوسعلا ةعاملا سعتم: اهانغف كليلوثاكلا

0 

 فقسالا هرششن نايرالا بهذمو ىسع ةيهولاب نولوقو دحاو نالاو
 )000000 للا ننلا قاف وسع م. ةنسةيردتكسالا ف سودا
 ةباثمب .هللا هملك هانعم ا حورو قولخم هللا حور ناو قلاخلا وه ىلاعت للا

 . مدا ىب داسجا رئاسكح انوق هدسحو مالسلا هيلع ىسع انديس حور

 نوبهذ اوناك منا لصاحلاو . رخآ رهوج وه سدقلا حور نا نولوشو
 3 هاع يذلا ىهذملا سلحملا يف ناك ناو هنا ىلع ديحوتلاب كوقلا ىلا 0



 (ددكف)

 م روحو 3 اكسمتم ةناتسالا 2 ع ددع قب هنااا ءادالا َ
 نمبهذملا اذهكرت كلذ دعب مث هل ًاعبات ىتب ًاضيا ةيبرغلا كلامملايفةفقاسالا
 اتفئاط تءاح املف ناكم لكيف ةثلثلا مناقالاب داقتعالا لبق كلذ وىراصنلابهاذم

 اكل وناكسيدواق ناكو « نايرا ١) بهذم ىلع اتناك ايلاغ ىلا نوغرو»و تؤوغ

 ًانلاغ ًاديؤم نك ذا لايتم مهلايما ثناك كلذلف نييلاّسالاو .نييلاغلاك

 ةموكح عسو ليل نمز يف هنا ىتح ناكم لك رتاظلا قل اع لصح دقو

 يقوتو سراب ةسدم ىلا ا ةمصاع لقن مْ 00 ةريغصلا هتفئاط

 اوحستفف هرثا ىلع اوراسو هدعب نم هدالوا هفلخف ةيدالبم ه١١ نس اع

 ناف كلذ ىلع ةدايزو نيينوغرولا ةكلمم اوطبضو اينامرح يف نكاما ةدع.
 ةيالو داليمال ه4. ةنس مهل اوكرت ايلاتبا يف نومكحم اوناك نيذلا نييتوغلا
 ايلاف كلام تلخد كلذبو مهفرصت يف تناك ىتلا ايليسرم ىنعي سنادورب

 جرفالا ةلدد ةزوح يف اينامرح نم ةعطقو

 .ىننبا يذلا لوبساتسا رصيق سوناءشتسوح اضبا عرش كلذ ءانثا يفو

 بلحتسإ نا لجالف ايلانا يف ةدوحوملا توغ ةلود ةبراح يف ةيفوصابا

 تدتما دقو .ايلاف يف امعدد ناك تا هقوقح نع مهكولل ىلك حترفالا هته

 ةيدالبمو هه ةنس ايلاتنا طضف رصيقلل ةيلغلا تناكو ةليوط ةدميوزألا هذه

 لوويباتسإ ىلا مات الو
 صوصخم باتك يف هيمور ةرصابق نيناوق سوناينتسوج عمج نا دعبو

 انهصخلو :ةروهشملا ةيمور ل نم ةبقوقحلا داوملاب قلعتب ام أ عمج

 لك ىدل ناربتعم ناباتكلا ناذه ناكو ةسافنلا هباغ يف ًادحاو املات اهضرو

 ةلودلا يلاها رثكأ ناكو ةينيتاللا ةغللاب اناك امل امهنا ريغ قرمثلا ف دوطاربما

 ةيفاليم 5. .هنس امهصالبخ تجرت ىنانونلا ناضالا رلغ نوفرش ال 0
 نيب كمعلل  ًاروتسد .كلذ دعب .ةصالفلا هذه تراضو ةياولل 0001

 ماورالا

 ةرصلا ناثكلا كرنحا قم زرا 3- الطف هتاف سووتاينتش وج الا

 1 مارك 6 ءامدقلا /ءورلا ةرصاقلب انطو تناك ىلا دبلاتنا لع كوسا هوس 1
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 أر" ةيدالبم ه+١ ةنس يف مث © قراسقا ١ بقلب ًالاو املع نيعو تلاممم يق

 / قراسقاىلع تللغتف ايلاتنا ىلا اينامرج فئاوط ىدحا دراسول ةفئاط تءاح

 | ٠١ | اياوكحمم ةرضاح ارواب ةتدما تاعداو دوامؤإلا.ةموكجت ايلاتنا يف. ترهظو
 ايلاتبا لحاوس يف ةعقاولا قراسقا ةلايا طبض نم نكحمت مل اهنا ثيح نك
 | ةريزجو يلوانو ةيمورو  ةيقدنبا نادم فارطا عم تالايالا هذه تيقب

 ْ | 1 نا دوررلا اةنمور تفقس ذوقن نا نيخ“ل وبناتسا رصيق فرصت يف هيلقص

 امو امو ةوق ىقريو دادرإ

 ءدب يفيوسعلا نيدلل ىىومح يناحور لك طق نكي م هنال كلذو

 اانا ةلادلا رومالا ةرظانللا اسير حونشلا دحا ؛بختني ناك لب' ةروهظ
 تاءاملا نم بخيت ناك نم ىلع قلطا مث ةددعتم نكآما يف ةيفخ ةفلأتملا
 هيمور فقسا نا ريغ . فقسا مسا ةريغصلا تاعالا ىلع ةسأرلل ةريكلا
 1 101 ةراشالا "تودع ام لع نييرااوللا دحا ٠ قسرطب .ةقيلخ .هئوكل ران
 لئاسم يف لخادتسال, ناك هناف كلذ عمو . ةفقاسالا رئاش ندا ناتعل درج 4

 دعب امس الو . ايئامرج ماكح مايا يفو نرروطاربمالا رصع يف ةموكحلا
 ىلا همور فقسا ليم اوملع هوفلخ نذلا نيروطاربمالا ناف نيطنطَسق

 نذالاب ةيندلا سلاحملا دقع اوطانا مهنا ىتح هدح دنع هوفقواف لالقتسالا

 هيمور ةنندم يف نورقتسيال نيروطاربمالا رثكآ راص كلذ دعب مث مهنم

 . دالب تقلا ام دنع كلذكو مهتم وكم ةرضاح نالك ىرخا 0 اوذختا :لب

 نولوتملا نوينايلتلا ةالولا ذخا لوبناتسا رصيّقب هنا قيسام ىلع ايلا
 نييكلملا نيروماملل قس و هناور ةنسدم ٍٍق نوميش قراسقا ناونعب

 ركل و ركآلا راصاو .ماومعلا رظن» يف ”رابتعا الو:ةسعا : هيمور .يف :نيميقملا

 ملال ديلا روعالا غيم عجرم ناكق هيهور ففقسا؛ ىا 'اباي منرلا ازابتعا
 ةلود. ىلع ًاجردت أرطي ناك يذلا فعذلاو لوبنا:ئسا ةرصابق لهاست نا
 ةنندم تدحبضاف هيمور لاوحا يف رظنلل ًاتقو مه لعجم مل ةيقرشلا هيمور
 ةينانويلا ساباب ةملك نم ذوخكام وهف اباب ظفل اما . امفنس ةمئاق اهناك هيمور

 تراص كلذ دعب اهنا ريغ ةفقاسالا عيمح ىلع قلطت تناكو بأ اهانعمو

 5 ةفاقسالا صعب دخا هب دالام 008 ل وحن يفو . هبمور فقسشاب هصوصخم

 الا الا اناا هادشانتتشنقالق7
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 0 سوقطلا مانو بتر .يذلا اما .٠ هللا ةفيلخ اياب ميزا نا وتلمس"

 انالا وهف .ةسينكلاب ةصصخلا ةسنلالاو ةيعدالاو دايعالا ماياو. ممارللاو
 *>..ع ةنس .ىلا هه. ةئس نم ةيوتانلا بدسم ىلون ,يذلا روبشملا سو روغب رغ

 ًايلك ًاراشننلا رمتناو هبولظم بسح ىلعه رصعيف يوسعلانيدلا سس انو ةيزداليم
 كربرطب نا ىلع. ىهب قئورو ىلك رانتعا لع ةيوبانا دئسم لصحو ابورا يف

 ناك هراشتناو :يوسبلا .ندلا .نالعا ًاندتم. قعد ىلا -نيشبقلا ةمفضاع ل ورتاتا
 .ةفقاسالا و .مانالا عجرم ابانلا دوك نا لمت مو اباللا ىلع قوفب .هناىعدب

 نكي مل ثيحم لئاوغلا ديزم يف ةبقرمثلا ةلودلا تناك كلذ لالخ يف هنا الا
 نس بركلا عوقول ظاوست م ينور دوما ىلا رظناا نم ابنكم تق اه

 نبذلا سرفلا ركاسعل ةيلغلا روهظو ةيدالبم 580 ةئس دعب رصيقو .ىرمنك
 نا هراكقا يف ناك يرسك نافسدقلاو قشمدو ةيكاطنا ندم ىلع اولوتسا
 نيدلا هناكميف ميَس نال ةيلكلاب .يوسيغلا .نيدلا راثا نكمالا هذه نم نع

 ىموحنا
 نارقلا ههف :كزن .ثدح ةيدمخللا ةداعسلا رصع ناك رصفلا !ذه نا لابو

 ىلا قلخلا وعدي ٍلسو هيلع هللا ىلص ةلاسرلا بحاص ناكو ةياف ةيآ ميركل
 سائدا نم لالا ًاريهطتو ًاريشبتو ازاذنا ءاضيلا ةيدمحالا .ةعيرمشلا :عابتا
 مهناف ةوعدلا هذه يف نيلخاد موك عف موزلا اما .هنارداو كرمشلا
 افالخ باتكلا لغانم منوكح وهو عماملا سالل ًارظن مالسالاىلابرقا

 دودحيف .مهلغتب اورتغا سرفلا ناف نيكرمشملا ىوأم تناك ىلا سرفلا ةلودل
 حرفف باتكلا لها نم مه نيذلا مورلا ىلع ةيروس لب ام برعلا دالب

 دق انناوخا نا مهل اولاقو نيملسملاب .اوتمشو. مورلا ىلع .ممترصنم نوكرمتملا
 اليقث اذه مهمالك ناكف .مكلفن نا دبال كلذك نحنف مكاوخا ىلع اورصتنا
 تبلغ م1 ةعزكلا ةيالا تلزنف تايحتلا لكآ هيلع .ءايبنالا متاخ عماسم ىلع
 مالا هلل ننس عضب يف نوبلغيس مهلغ دعب نم .مهو ضرالا قدا يف .موزلا
 وبا بظاخح كلذ ىلعو (هللا رض .نونمؤلا ,حزفب .ذئمويو دعب نمو لبق نم
 .كشالو'ًاننع مكل رش ال هللا نا الئاق ناك رمهنملا ,هنع هللا ىئضرر قيدنصلا ركب

 أذ نم هضزافف نينس عضب يف سرقلا ىلع نونلختبف :مورلل رصنلا ىطعيس هنأ |
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 0 لخدا يناف ًاتقو هنعدت امل نيع هل لاقو هيذكو فاخ نب ل مس

 لبالا نمةرشعىلع ًاطرش دقعو نينسئالث ةدمقيدصلا ةرضح نيعف ثحبلا

 ناب لضفتف سو هيلع هللا ىلع مركآلا. لوسرلا انديس ةرضحل ةيفيكلا ضرع مث
 قيدصلا ةرضح ددخل ةعستلاو ةئالثلا نيب ام ىه عضب ةظفل نا هل حضوا

 يف هناف عقاولا يفو ةيام ىلا لاجلاو عست ىلا ثالثلا غلباو طرششلاو ثحبلا

 روقج ىلارحبلا يف ًاركسع لوبماتسا رصبق لقره لسرا ةيدالبم 48٠ ةنس

 يفر كسع ةيناثلا ةئسلا يف لسرا مث سابا فارطا يف سرفلا ىلع بلغتف هدا
 مث ميظعلا رفظلل ًارهظم كانه ناكحو زيربت ىلا راسف نوزبارط ىلا رحبلا
 اولا فارطاب ترج ةعقو ىف ..اضيا. , نفظلا لانو, ةيماشلا كلاعملا .درتسا

 يف مورلا رفظ فداص دقو ىرسسك ةمصاع ىلا هيمورلا ركاسعلا تبرقتو
 ةعركلا ةبالا يف رششبو هب دعو ىذلا ىملالا رصنلا رهظو ةيسدخلا ةحلاصم

 لبق كله .فلخ نب يبا ناكو نينس عضس اهف راشملا ًاننا ةروكذنلملا
 دقع ىتلا لمح ةباملا هنع هللا ىضر قيدصلا ركحب وبا ذخاف كلذ

 اهب قدصتس نا و هيلع هللا ىلص ىلا هاو هتنثرو نم نهرلا ايلع

 لعفف
 ةروكذملا بورحلا يف سرفلاو مورلا كلامم تبرخ حورمشملا هجولا ىلعف

 ىتاا ةيمالسالا ةوقلا ىلا اممبوق تلقتناو فعضلا ةلاح ىلا ناتن/الا تراصو

 نزاوت تناك امهنم ةدحاو لكنا عماذه اهوحلل برعلا دالب يف دعتست تناك

 نم ديدج رطخ يف مهعوقو محلب يف رطخ و ةوقلا ثيح نم ىرخالا

 : . مهلع ةلبقم ةبيرق ىرخا ةلود ةوق

 سيوولق ءانسا نمز يف ىقرتلا نم ًاغلم تغلب ناو اهناف مترفالا ةلود اما

 م0001 نم لاح اوشا, ىلا «تراض .ةدانحا نمز يف اهلا ,الا ءانركت 6
 هذه ةافالم يف ةثحاسلل ةيدالبم ١٠+ ةنس ًاسلجم حنرفالا دقعف لالتعالاو

 اسنرف ىلع اكلم جينودرم ءارما ةلئاع نم الجر ًايناث اوخاف لاوحالا
 ديس اهدقعو رومالا لح ىتبف .ءىشب ةعفان نك ةلالسلا هذه نا ريغ

 00 دعا تويلا ملا نم نوهاو. يأزرلا ردم نانونس ىلوتملا ,ةلدلا .لكو
 سما لاّبف ءانحشلاو تاعزانملا مهنيب تلصخل اذوفنو ةهاحو ءالؤه لانف 0
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 © اصع اهلةعب الا ةيئامرا فئاوطلا ضعب قشو ةئيس ةلاح ىلا حترفالا 00

 نايصعلاب اهويهاح و ةعاطلا

 نم كرثو فارطالا لك يف يوسعلا نيدلا رششتنا ناوالا كلذ يفو
 ساسا ناك املو نيبوسع اوراصو مانصالا ةدابع نيشئولا نم ابورا ٍِق .ناك

 ناحوسنعلا نس انك يق مانصالاو روصلا دوجحوف مانصالا ةداءع كرت وه ندلا

 ١ 70 و نيملسملا بارغتسا عقوا دق اهايا مهميظعتو امل مهمارتحا عم

 يف عضوو هغلب امدنع نوبل لونماتسا رصبق لدحيذف كلذ ىلع ضارتعالاب

 كلا ًايعطق ف مانصالاو روصلا م لفعت هب علم انوناق ةبدالسم 790 هنس

 ايايلا فلاخ ًاضيا ايلاتنايف نوناقلا اذه 1 ثرشتتلا ىرخ الو اهغضت لقت

 الاطنإا يلاو اولتقو سا اناوروهيمور يلاها فلاخ ل ءانسو هلو.قيف

 ٍِق هادو ولا هناور يلاها تلدقشف ناييرصبقلا نرومألملا نم هريغ 0

 نع هاو ًاريدم اباللا تنيعف 0و و هيمور يللاها تلخدو

 ايانلا نا ريغ ةينامسلا ابالا ةموكح تاكل اع نف .هيمور يف ةيكلملا ل

 جرخم نا بسانملا نم رب مف نييدراسوللا نم زارتخالاو فونخلا ديدش ناك

 صاخ مممطساوب و نييدراسوللا ىلع ةيقدنلا ة هيروهمج رخو دنقلا ةعاط نع

 املف . رمعبقلا اهلع هنيع يذلا ديدخا يلاولل اهملسو مهدبأ نم هناور ةنيدم

 هناوريلاو لعجنا دعب رصيقلل ديدجلا ايابلاعياب كالذ دعب ةيوبابلا دتسم لحنا

 يلاهالاو روكذملا نوناقلا صايفةحيوللا دش ابوتكم هبلالسرا ماي هلعاىذع

 الوطسا هناور ىلع لسراو كلذ نم ءاتساو ضعتماف هلاطبا اضن وسلا

 را' تدمح ةيناث ةيركسع ةوق .لسرت 5 ثدحو يىلاهالا هعفادف

 .اياللا ةسائر تحن اهعباوت عم هيمور ةنسدم تحبصاو ايلاَسسا يف ةعزانملا

 ءاركحا ناف ةيقرششلا ةلودلا يف اليوط ائمز ترمتسا دقف ةعزانملا هذه اها

 روكذملانوناقلا لطب ا ةياهلا يفو رومالا بعضا نم مهتاداع كرن' ىلع سانا
 مظعت نم اهتداع قباس ىلا 'دوغت-نا ةسيقرشلا7كلامملا يف ىئانكلا

 ةعفزو ًانقارت ابالا دون داذزا"لئاضولا هذه لثعو نوصلاو كا |

 نعذافقافالا ىلع اهسمش ةعشا تلضرا مالسالا ةوطس تناك رصعلا اذه يفو

 ( هاو الل املخ دواهدعب ة كي 0 افلخلا ةدميف اهلها اهل
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 1 لوبماتسا ترصاخل ابورا دالب ىلارحباممشويجتزواجنو ةعاطلايف 0

 كثناك تلا ةيمالسالا ةقرفلا اما ةيروس ىلا تداعف اهحتتف نم كاذ ذا نكمت مف

 ةهللا كلت يف تزافو سادنالا ىلا قراط لبج جيلُخ تربع دقف ابقنرفا يف
 ٍق تلخد ةسبودلا ةرخيطلا نه .١ ةتس ىلاو ةميظع تاحوتشن ايورا نم

 دنق رمسودنهلا نيب ةغقاولا كلامملا عي يل وطانالا نع الضف مالسالا لها ةزوح

 ٠ نم ةلائاو لاقترولاو اينابسا كلام - ميمحو طبحلا رحيللا ىلا اهنمو رصمو |

 لغا ناف ريكحلا ردنكسالا ةلود نم ربكا ةيمالسالا ةلودلا تناكو اسنرف
 اهحتف ىتلا نكامالا نع ديزت نكاما ىلع ةنس م٠. ةدم يف اولوتسا .مالسالا

 تفئاوطلا بيدأت ىلع نيهركم كاذ ذا مترفالاناكو ًانرق .نينامشب نوينامورلا

 كلاغىلاةيمالسالا ركاسعلا لوخد نكلو مهلع نايصعلاب ترهاج ىتلا ةينامرجلا
 مهلع نشوشي ناك ىرخا ةهج نم. اسنرف

 رهظ ءانثالا كلذ يفو رطخلا ةلاح ىلا ٌترفالا ةلود تلصو هيلع ءانسو
 لخداوىارئنلا هيرب دم بضنم ماهز ىلغ ضّشف سانلا عاغر نه لترام لزاش

 ةيمالاسالا .زكاشملا ,ترطتشاف .ةعاطلا ةرئاذ ىلا .ةصاعلا ةنئافر خلا تنئانؤطلا

 دودح ىلع ذئنيح ظفاخ عوجرلا ىلا اسنرف طساوا يف تاخد تناك ىلا

 . برغلا ريما نمحرلا دبع .نبب عقو ةيرشخ ١١ ع ةنس هنا كلذو اسنرف ةلود

 هنا لبق ةميظع ةبراحم لترام لزاش نيبو اسنرف نم هيئاون ةنيدم .ماما

 تأ ناكق نيرلا ءفع يف قوملسملا بلغف قيفررطلا نع افلا و 7. ايف ثقات
 ىلامدقتت تذخاف قولا .كلذ يف قرمشلا يف ةدوجوملا ةوقلا ةدايز نم ًامنام

 ظ موزلا رايد

 ىلوتساوحنرفالا ةعباتم نم ًارارف مالسالا عم ايليسرم ةلايايلاها دحتاو
 لترام لراشنا ريغ نويل ىلا ايليسرم نه ندملا عيمج ىلع ذئتقو نوملسملا
 اهلاها باداو اهدرتسا

 دب يف ةلوذلا روما تيقف ءىث جن رفالا كلم دب يف قس مل كلذ ىلعو

 يوت املف هدالوال كلذ كرت اماو ” اتالهيصلي فلا هنا عم لالقتسالاب لراش

 ىف فئاوط ضعب نيحلا كاذ ىلا ًايقاب كد مل ناكو نيب هنا هرثا ىلع رهظ 1

 5 3 ”وعد دصقب ةريغبملا ممتاموكح نم ًاريثك احف مانصالا ةدبع نم اينامرج
 د 5
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 ١ مكلعا تفئاظو نم هصقنن ملو حنرفالا ةلودب مهكلام قحلاو يوسيعلا 9ك
 مهاضرو مهتقفاوم كانفبعشلا نايغاو ةفقاسالا عم رباخت مث كلم ناونع نيغ

 فئاظوب موق نمل' ىلوا سيلا كوش“ هيلا لسراف ةسيفخ كلذب ابالا رباخو
 داليمللا/ هم ةنس يفودلاؤس ىلع يباجمالا باوملا”ءءاخ ًاكلم ىمسي نا كلملا

 جي'دورملا نم ناك يذلا ىمسرلا كلملا لسراو هتيككلم نلعا ةيرجم ٠٠4 و
 لآ نم هيناثلا ةيكلمللا ةروصلا هذه ىلع اسازف يف ترهظف ةرئذالا دخا ىلا

 ظ ْ جبت دول راق
 نوساعلا ءانفلخلا رهظو نوبومالا ءافلْلا ضرقنا كلذ ءانثا يفو

 دحاو رضغب ترغلايف ةريكىرخا ةلودو قرششلا يف ةريك ةلود روهظ ناكف
 قافنالا بئاَزَع نهيدع
 قراسقا ةلابا ىلع ركذلا ةفلانسلا ايدزانهول ةلود كلؤتسا ناوالا اذه يفو

 هيهور ىلع يلوتست نا ىلع تمزعف لوساتسا رصيق ةزوح يف تناك ىلا
 كاذ ذا هعوتم نم اباب ميرلا دمتساف ةلابالا هذه تاقدلم نم اهنا ىوعدن
 ةلودلايف ةيلخادلا ةقاضااو ةيجراخلا لكاشملا ل وضح نا ريغ لوساتسا رصيق

 ةدعاسم ابلاط اسنرف ىلا تاذلاب ابالا رفاسف هدادها نمرصقلا عنم ةقرمقلا

 هنوربتع يلاقالاو ًادددج ةيكحلملا بقل زاح فق لجرلا اذه ناكاملف نيب

 نا راهظالةنسح ةايسوهدعو ةئملا لاك ممبلطلا !ذه ىلعهقفاوف كلملا تحتل ًابضتفم
 مسارملا ءارجاب كلل ادت اتهاماعدايا هتلب اقميف ةناف اباللا تاذكو ةعو يشمهتم وكح
 هنا ًانلعم هيمور ةنسدمىاح تقل هاظعاو هدالواو هتجوز غم اهارجا (كةيشسدلا
 هتلود سلجم يف عضو اا نيبو ٠ ةتعاط يف اقداص نوك الو هفل اكن نم لكن علن

 قاس كلذ ىلع ءانسو .محل ةافاكم هيف سسقلا نم ةقرف زوضح ىضقت الوصا

 رصيق هللاطق نييدرامؤللا ه نم قراسقا ةلآيا درتساو ايلاثبا ىلع ركسفلا
 ايالل هنمور ةلسدنم عم امم نسحا نب هل عشت ض اهذرب كويقاتننا ئ

 هذوظت كلذ دعب دادزا مث ماكحلا كلس ابابلا لخد ةروصلا هذه ىلعو
 ثدمشلا و. يلاوثلا ىلع -ىزفتت ابلاتسا كاوا ويصف .راكماءايولا سا ظ

 ةريغص تاموكح .ىلا

 1 يف ةعقاولا ايرافاب ةنقوذ تاخد ةروكذملا ايدزامؤل ةبراحم دعبو ُ



 ث

 0 ةعفرلا نم ةباغ يف اهرابتعاو جترفالا ةلود ذوقن راصو نيب ا

 ةيونملا اسنرف كلامم ضعب ىلع اولوتسا اوناك نيذلا مالسالا لها نا ىتح
 ةضق يف اسنرف دالاب ع تراصو ايئاسا ىلا اوحس نا اورطضا

 ٠ هفرصت

 دقف هئمور ةاود ضاقنا نم ةيناهرخلا فئاوطلا اهتس ىتلا لودلا اما

 م ًاضيا ىع ىتلا ٌترفالا ةلود ريغ ةوقلا ةلاح يف اهنم قبس ملو اهزتكا ضرقلا

 اهرثكاو اهركا نإب رصع يف تناكىلا لودلا نا ثيحم ةعرمس اهروما مظتنت
 . لوماتسا رضبق .ةلودو ةيمالسالا ةلودلا ًاماظتنا

 كلامملا طسو يف ةعقاوىهو نيبومالا ءافلخلا ةمصاعتناك ماشلا نا نك

 ءافلخلا هبت ملو ةلوهسلا ةياغ يف اهنه فارطالا رئاس ةرادا تناكف ةيمالسالا

 ايناسا يلاها راصف كلملا ةمصاع دادغب | وذختاو اهورداغف ثاذل نويساعلا

 نمحرلا دبع نا مب لصتاف ةحارلا مدع يف مهنع ةمصاعلا دعب ىلا رظنلاب برغملاو

 ةيرجم ١ 8و ةبيدالابم !؟ب هه هنس هوعدتساف ترغملا لا ءاح نييومالا شن ن<

 رهظ ثيح نيتفالخ ىلا ةيمالسالا ةلملا تمسقنا كلذلو مهف ةفالخلا ىلوتو

 اوذخّبنا نويساعلا ءافلخلا رطضاف ةيساعلا ةفالخعلل كراشم برغلا يناح ىف

 دهاش املف مهلا مهليمتست ةلماعم مهولماعيو ةميالم ةسايس ايشرفا يلاهال

 مث ايناسا ىف نيدوجوملا مالسالا لها نودلَش اوذخا كلذ نويقرفالا

 لغالا ىو :سردا. نكح ةلقتسم تاموكح ةدع ايضرفا يف ًاضيا رهظ
 ةيعب انلاطب اور: اوعطق مهنا الا ةيسابعلا ةفالخلا ًاعبات مهضعب ناك ناو ءالؤهو
 ةفالخلا ناف ةبمالسالا ةلملا يف '”عقو يذلا قرفتلا اذه عمو ليلق نمز دعب

 رصعلا كاذ يف ةلود لوا تناك ةيساعلا

 كولع صاخلا روممت جات سبل مث لوماتسا رصبق دودح ىلع راصو ايدرامول

 افيضم كلامملا نهد ايانلل ههو هدلاو ناك اه ىلع قدصو ايانلا ةف رعع ايدرا.هول

 نيزادمكحلا نم تاوابابلل ىطعا كلذ دعب و .ىرخا نكاما اه ًاقحلمو اهلا

 000 آب بيلا ادع تعيتاق اهريعب اورتشا كلاذك :تايالاو ًاضيا _نكاما. ضعب
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 1 ناثوالا ةداع ىلع ةرمتسم اينامرح يف تناك ىتر نوسقاسلا فئاوط 0

 هلغشو' هماهها ءانثا يف هنا ىلع ثقف ايش .يوسعلا ندلا يتب طارختنالا ىلا
 شمتلاف :امناسا ايف نيدوجوملا .مالسالا لها" نيب 'ةعزاتم ترهظا نو الا
 زوفلل ًارهظم ضيا كانه ناكو ايناسا ىلا هركسعب راسف هتدعاسم مهضعب
 . نوسقاسلا .ةزئاغددجم "ىبتس اننام وح نا ةدوعلا كا“ راعطا هناا 07
 هتكلمىلع ةراغلاو اسنرف ىلا لوخدلاب اسناسا نم مالسالا أدتا اندع م

 يف ةدوجوملا ةنبومالا ةلودلا نم ندمضعب قع ءالبتسالا مزتاللا نم قر
 ىلوتساو 'ةهلا كلم ىلا ىول هبا لسواف ةزاغلا نش.يف هدودَح ايد
 ةشضدم ىلع ةيرجم ١84 ةنس ىلوتسا مث وربا رمت ىلا ةدتمملا ةكلمملا نع

 اًضإ هتولشراب
 ةيقرسشاكلامملا يف نيدوجوملا نييوسعلا ةيامح يف ةبغر هناف ناملراش اما
 ءارفس دادش ىلا ”كسزا نفيرتملا“شسدقلا ئالاز اصول ا

 ناك يذلا نيمساسلا: ءافلخلا تحا ديشرلا نوره"تاهجوتو ىحرا 000
 نا ةداراو :ةسايسلا هحلاصمل ءاضتقا هناف ديشررلا نوره كلذكو هل |

 سادنالا يف ترهظ ىتلا ةيومالا ةلودلا ىلع امي ىوقيف هتهجنم ابروا لعجي
 اشيش لمحم ًازيفس ناملراش ىلا ثعب-ةبسانلا ةفالخال نقر نالا ىو
 يف دشرلا نوره 'ىلا .ليملا :ةرهظن ناملراش ناك كلذ لع ءانق ادكا ٠

 ةفرصنم نكت مل ناملراش لامآو . هتاحوتف ىلع حورمتملا هجولا ىلع سلدنالا

 ناك كلذإف لويئاتسا يف رسبقلا ةلود ىلع ةمدقتم هتلود لعجم نا ىلا الا
 لويئاتسارصبق ىلع ناوالا كاذيف ديشرلا نوره هلان يذلا زوفلا يف ًارورسم

 يف ديشرلا نوره ٍبناح نم مدق ىذلا ريفسلا ماركالا ديزمب لباق كلذإف
 ايرتسواو ايسوربو ايسور لود تسسات نك مل رصعلا كاذ يفو ةيناثلا .ةرملا
 اًقيحاب وكنملفلا كلام اماو ةريغص تاموكح ىلا ةمسقنم تناكف ةرتلككا اماو

 هقرامتادلا تاالو اماو مترفالا ةلود تالايا نم ةدودعم تناك اهناف ةرسيوسو

 نيل وذشم اوناكو ةريغص تاموكح اوناك مهناف هلو كيدنولاو جورتو جوساو

 ْ مالسالا مه ةعسيحصلا ةيندملا ىلع مه نيذلا لودلا ناك كلداف هنصرقلاب
 ١ ريغ ال لوبناتساو منرفالا /
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 كلاملا ىلع ةوالع ناملراش اهلا م 5 جترفالا ةلود ل

 حجرفالا قافو لواتسا رصبق ةلود ىلع ةماسجو ةوق هسا نع اهنرو ىتلا

 دقو سنارف ةينيتاللاب ىهف قنارف ةملك اما ابروا ماوقا رئاس ىلع ةرهشلاب
 ريمعتلاو مرفأ مهدنع تراصف امج اهرخآآ ىلعو افلا اهوا ىلع برعلا داز

 كلام ىلع ترفالا دالبو نييوابروالا ىلع حرف ةظفل قالطاب اندنع دوجوملا
 انه نم ذوخام ابروا

 ةلود ناونع نا ريغ ابروا يف اح ريكحا راص ناملراش نا لصاحلاو

 رصيق ةظفل ناونع نا لوقلا انل مدقت هناف هناونع نم ربك ناك لويناتسا

 ةظفلو كواملا كلمو ناطلسلا ماقم نالمعتسي رابتعالا ةوق يف: روطاربماو
 يق ةروهبثم تناك روطاربما ةظفل نا 5 اينامزج يف ةروهثم تناك رصبق

 الا سائلا دنع ريك رابتعا هل ناك مدقلا ذم ناوبعلا اذهف .ابووا نم“ :اهرغ

 نالزات نإ "نع الل ىننل لوبتاتسا هرصيق . رصعلا .كاذ يف ًابصوصقم ناكنا
 '.لوصحلابلما اذ ناك ءامدقلا ةيمور نيروطا ربما كلام مهاب اف ربصتم عقلك ان

 . دحا يف هئادعا ضعب هناها ابالا نا ذّئتقو قضاف . ناونعلا اذه ىلع

 بهذو سلا نم 'ابانلا صلمتف ةربدالا دحا يف هوسبحو ةيمسزلا مايالا
 لالا هبل ذات ةوجرت انام رح يق ناك كاذ اذا وهو نائئوانش ىلا ةتلاظ
 ةباملا فئاظول ءاغا ةيمور ىلا روفلا ىلع نامزاش

 هسسبلاف ابابلا يدب نيب هيتكر ىلع ًادعاق ناك ةيدالبم م٠٠ ةئس يفو

 ةيمور روظاربما شعيلف مهتوص ىلعاب ؛اودانف سانا نم ريثك ىأرمب جاتلا
 تددج .هذهيو . روطاربمالا ىلا هعوضخ .ابالا رهظا جانلا هسل دعبو

 ينامسمج اح ركأ ًادودعم نال راش راصف تيبحاو ةسرغلا ةلودلا ةيروطاربما

 000 رك قايم دانلق اباللا كيذكوو امي .ةيوسيألا ةماللا ًايماوع :نوك نا :ىلع
 تاصفنا .هجولا اذه ىلعو ماكحلا ىلا .جاتلا سيلتب قلا هل راص ذا ٍيناحور

 لوبناتسا . ةبرصتق نع:اهلمج ”ةيمور
 ذوفن يف عقو روصقل دس اهؤابحاو ةسرغلا ةيروطاربمالا ددجت ناكاملو

 اال رخلا امجولا"| دنع لع هلام ولعرو دايابلا  ذاوفن * قدرتو . و فإتللا رشيق
 .لوباتسا ئتسدم نيب ةينامسللا ةموكحلا تانبام تلصح امكق لويناتسا كرب رطب

 ا

8 8 



 (؟.و ) 0 255

 ري أس. كلذ دع ىيظور لسضل يعتما, داسلا راس ساس ا
 0 نيوسيل ا 7 ةنرامم 2 كلذ 0 دن اقعلا ٍِق 0 تنال

 0 ةيقرمشلا 0 نو كيلوثاكلاب

 يلاهالا نم نوبختتسو ةيمور تاواباسنوفرعي مهلئاوايفتاوابابلا ناكو

 سوناينتسوج نا ىورر هنا ىتح مهيصن ىلعروطاريمالا نم قيدصتلا بجي نكو

 اباب هيلع قيدصتاا لحال دوقنلا نم انام ابابا نم دحا لوماتسا رصيق

 ةروصب بصغلاب اهلا ىتلا < نيب ( ةيكحلم ةفرعم يف ًاببس ابالا ناك .

 يف. ابالا لخدإ يذلا وه 2 نيبرا) ناكو هيلع هيلع مالكلا مدقت مك ةعو رسم

 ةيروطاريمالا جات ناملراش سبلا يذلا وه ابالا ن ا ىلا رظنلاف ماكجلا كلس '

 3 ةيونابلا ىلع قيدصتلا لجال ًادوقن رصيقلل عفدي ناك ابالا نوكح عم

 جاتا نيروطاربمالا نوسبلب مهنا ةجردولا مهلصواو تاوابابلا رصانب ناملراش ٠
 نوددهت اوراص ناىلا رادتقالاو ذوفناا نم ةيترم تاوابايلا غلب كلذ دعبو

 ىلع قييصتلا نع نونغتس اوناك نيروطاربمالا ضعبو . نييوسعلا كولملا 1

 مهنم مهمام ىلع مهقفاوب ال نم نومرحم تا وابانلا“ ناكف ةيروطاربمالا..

 نومر< هملتنعل يا مركلا تحن نوعش نيذلا ناكو ءاصالاو كواملا نمو

 اوناك مهضعب و دحا مهطلاخم الو مهرابتعا طقسو بهذملا نم ةريثكءايشا

 ببسلا اذهيو .ةماعلا راظنا يف ضرعلا لها ضعب .ةفص نودوس ام ضرغل

 ًاهرك وا ًاعوط ابالا ضارغا ةمدخ ىلع نيرون ءامالاو كولملا ناك
 ةلود نيسأت ةيقيك و :نيثاهعلا رويل اقم مترفالا ةلود. روهظ ناكو

 يفا ًافرصتم هنوكح عم ناملراش نا الا ةينائعلا ةلودلا سيسأت ريظن نامراش
 نطملسلا اماو. هل ةمصاع هيمور د نادل نست ل هيب رغلا ةيمور ةلود كلام مها

 ذخكاو هيقريشلا مورلا ةلود كلامت عيمج يف ع ناك هناف معافا ناخ دمت

 ةيترملا ىلا اولصو ىتح ةنس م.. نم رثكا اوماق مترفالاو هل ةمصاع اهتمصاع

 دزو ةلس ١٠5١ ةدم يف مهدوصقم اولان مهناف ناثع لآ اماو اهانركذ ىتلا

 اماو ةفالخلاو ةنطلسلا نيب نيعماح اوناك «نائع لا 9 نيطالسلا ناف .كلذ ىلع

 يم ةيئاجورلا ةسائرلاب ةينامسللا .ةموكملا اوطلخ مهناف جوولراق ؛ املا
 00 م مااا ااا ]ذ 1 < < [«[+ +++ 9
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 ابالا دب يف مهسفنا اوملس ابورا ماكل ا
 رثكا تيقب ابلاغ ىلع اولوتساو اينامرج نم اوءاحام دنع حترفالا موقو

 مولعمو عارتقالاب ركشعلا ١ ناب مسقنا امم لضف امو كواملا فرصت يف ىضارالا

 نكامالا اما كلملا فرصت ايف فرصتس ةعرقلاب مسقت ىتلا ىضارالا نا
 ىطع ناك كلذلو ةيريمالا ىضارالا لبق نم بسحم اهناف كواملل ةدئاعلا

 ةدم كلذ ىف نوطرتشيو ةافاكملا هحو ىلع تاوذلا ضعب ىلا اهنم رادقم

 كلذ دعب تراص اهنا ريغ يريملا ىلا ةيناث رح اهاحصا تام اذاف ممتايح

 كلذ ىلعو راجالاب ناو كواملا ىضرب ًايبايحا يرخا ىلا دل نم لقتش

 راص دقف «. نيبر إ اما عاذتو ةريح ةلاسماسن رف يف تحصا ةضقلا .هذهف

 اا و ردا اهودصتعاب ىتلا 'تازايتمالا ضعي نع. قرطلا) ضف ارو
 ةغرمقلا توببلا ووذ بستكا اذهءو لاحلل ًارتس مهفيلاتو ىضارالا باساب لجل
 امويف امون ىوشو قي مهذوفن راصو لوالا نع ديزت ةوق

 ناتسدنه فارطا ىلا ةيمالسالاا ةلودلا تغلب ديشرلا نوره نامز يفو

 ' كلام .ىلع ىلوتسا هناف 21 نارإش تلد نينا عار واف يف ناتسراتاتو

 -سساو اينوالغزباو ناتسراجمو ناتسمل دح ىلا اهتلمجم ايناملاو ايلاناو اسنرف

 0900000 رانا ةموزر ةباروطا رما .ددخو ةمئلظع و3 ايؤزا» قعهعو
 ذخا هيلع مالسالا لهأ موجم نم قلقلاو ركفلا ماد ناك هناثيحو حورمشملا

 سلدنالا يف ةيمالسالا ةلودلا اوددج نذلا نيومالا ءافلخلا ب راح ةهج نم

 يد نيبو هش قاغالاو ةدوملا تاقالع نك يف ئس ناك ةيناثة ههج نمو

 نييساعلا ءافلخلا- نم رصعلا كلذ اح نسل نول

 ةس رغلا للملاو ةبقرمثلا للملا نيب ةنكمتم كاذ ذا: ةرفنلاو ةشحولا تناكو

 0000 ةلككلاب بورا نم ةئفطنم» لب ةدماخ قرامملاو مواعلا زاوناو
 اوناك مهسفنا نيينامرلا ناف كلذكو تسردناو تضرقنا نيامورلا ضارقناب |

 نويسابعلا ءافلخلا اما لهجلا :تاملظ يف اهرساب ابورا تاظف ةوادبلاةلاح يف

 ةادومالا ءافاخلا نا م فراعملاو مولعلا رمشن مامهالا ا م اوناك مهئاف

 ا ضيا صوصخلا اذهيف مهتيانعو مهعاسم 0 اوناك سلدنالا ف

 ٍ 9-5 يدا نوره ادلقم هتلود نيناوقو لوصا ديدجتو حالصا يف الك ايفس ناطراغ ل
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 ١ يف دج ناك راوطالاو لاوحالا نم ريثك يفو قرناس مولعلا رس 1

 مد ىلا ةلايحلا لاح يف ابوراتلظف كلذ قفوي ١ هنا الا ابورايف اهجيورت

 هاندا اهناس ىلع نا ىتلا ةيبيلصلا بور لأ

 ججرفالا دالب ف ةئمزالا كلت ف بطلا ن نم ناح كلذ ىلع ءانف

 دالب ىلا ام اوراسو ةيمالسالا كلامملا يف مولعلا اولصح نيذلا دوهلا دس

 ىلا هلسراو قاحسا هل لاش الحر دوهلا ءالؤه نم ناملراش بخحاف حتر فالا

 ناك نيح نيئس عبرا دعبو ابادهلا ضع 1 وحصم ةلاسرب ديشرلا نوره

 عم قاحسا هيلا داع ايلاتبال ةمصاع ةباثع ذئنيحتناكىتلا هناور ةنبدميف ناملراش
 ليفو نونغارو ةعاس ىهو اياده مهعمو ديشرلا نوره ءاسصانه رباكأ ثالث | ٠

 ةيرحسلا رومالا نم اهونظ م رفالا ءالهج اهرظن املف ةسيفن ةشمقاضعب و

 روطاربمالا مهعنف ةعاسلارسك ىلع اومه مهن !ىتحبجعتلاو ةريخلا يف مهتعقواو

 نوهجوتب نيذلا نييحيسملا ةيامحم قلعتت روما ىلع اوقفتا مراتلا كاذ يفو

 فيرسشلا سدقلا ةرايزل

 ةيئسع اهتوق تغلبو ابورا فصن ىلع يوتحن ناملراش ةلود تناك انسو
 لوجتلاو ةنصرقلا ىلعاوداتعانيذلا رونو جوساو قراهن ادلاىلاها ماق لاءكلا

 يف اولخدف لامثلا لاحر يا 6 نامرون ١ مساب اورهتشاو راهنالاو راحببلا يف
 ًاريثات نادراش كلذ نم رئاتف رئاسخلاب اهومرو مترفالا كلام رصعلا كاذ ىف

 حجو ةحارلاو نمالا دهم هنا دقتعي ناك هن ال كلذو 09 هنا يور يح امظع

 ار امزهظ املفنحملاو تاقشملا لمح نا دعب اهطباور 5 كاوكاو طالا

 نا دعبو ربول هنسا هناكم سلخ ناملراش يفوت ةيدالبم م6١ هنس يفو

 ةنافو ارثا "ىلع تنمشااف ةنلغا ىضق ةتسخ ةساسا ةتس م5 ةده ةفوكللا 00
 لحالف لئاقمفلا ةئام نم وحن اهف فات ةثلثلا هدالوا نيب ةميظع برح

 ةئالثلا ةوخالا نيب ٌترفالا ةلود مسقت هيف ررقت اسلم مهؤالصا دقعكلذ
 ىفو اهتدح ىلع ةلود لك اسنرفو ايلاتباو اينامرج ىنعي ايناملا ةلود تزيمتف

 ةلود ىهء.امنا تقولا كلذ ىلا ةدوحوم تناك ىبلا مترفالا ةلود نا ةقيقحلا

 اهقالخاب نوقلختم ةينامرملاب نوملكت نورومأملاو ماكتللا ناكو اينامرج ١
 ٍ حر فالا ءا سا ند ةيراحملا هذه ُْق ميظع مدق تام امل 2 راما ذاع 7 3

 1س ام محم م حس ل يخل تلا ماا مما ذآ 211م يا
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 ”ةمتاداعو لاغ ناسل بلغ ةينامرحلاب نوملكَس اوناك نيذلا مهلاهاو نو

 هضور ناسل وه ذئتقو نوبلاغلا ةلمعتس ناك يذلا 4 ناشاو اسنرف يف

 ناسنلا راضف تنشف ًائيش جالا حلصا مم نيتاللا ناسل ىنعا طلتخلا كدكرلا

 0 ىلا اوءاح نيذلا ةفلتْلا ماوقالاو ن وبلاغلا و نالا هفرعن يذلا اسنرف

 كلذ دعب اوخبصاو ٌترفالا مما نم اذا" اظداخا موك ةلاخ نمز ذنم

 سيسأارف 0 قلطا و ةدحاو ةما ا

 ناونع ىتب هانركذ امك ةئالثلا ةو>الانيب مترفالا ةلود تمسقنا املو

 ناكمطحتا نياقتسم نككم هاوخا ناك ا نكلو «راتولإ ايلا' كلل روطارربمالا
 | ةباب ذخاب مراثول) زيمت دقف لاح لك ىلع نكلو هيلع ناك امع ةيروطاربمالا
 ةوادعلا رارمتسال ًارظن ثالثلا لودلا هذهل ةحار لصحم مو ةيروطاربمالا

 'نيل وحيتملا لامعثلا ناضرقلوخذنم راسا نم مية املو ةثالثلا ةوخالا نبب

 مالسالا قيض كا كلذ ءانثا يفو . ايناملاو اسنرف دالب ىلا راهنالاو راخلايف

 ْ انش رفا ماكح مهو نيسسلغالا ءاصالا نأ ىتح رحسلا ةههج نم ايلاتسا ١ ىلع

 اهروض جراخ ىهىتلا ةيالا اورخو ةيمور ىلا مهدونجم اولضو

 مسق نا دعب ةريدالا دحا ىلا راثول بحسنا ةيدالم مه ةنس يفو ا

 ١ مزاللا نم ناكدقو ثراو الب مهْنم نانثا تاف ةئثالثلا هدالوا نيب هثموكح

 روطاربما ةيثر زئاخلا ثلاثلا امهي>ال امهف رصتب تناك ىتلا كلامملا قي نا

 كلمو ايناملا كلم هامع ذخاف يناثلا سيول وه يذلا ابلاتبا ةيككمتو ةيمور

 اننيقكلم ىد *«مظعالا مسقلا وهيذلاا نأ زق
 | ميسقتلا اذه ىلعو ٠ امهتِس اهف هامستقاو

 نم ةدؤدعم 5 ناو نيرلا رهن نم يلامشلا ءىطاشنا ىلع ةعقاولا ةعطقلاف

 نيننامالا زوح يف تلخد نيينامرملاب ةنوكسم تناك اهنوك بنس هنا الا ايلاف
 مه احا نوعدن نوؤاسا رفلاو ايسورب ةلؤد فرضت ُْق ةقاب نآلا ىلا ىفف

 . نيرلا رهن 2 دوا اولعجم را قالا

 ةسمالسالا كلاملا نم ًارحب 0 نيذلا برعلا ناك ناوالا كلذ فو

 روكذملا يناثلا سيول ص فارطالا عيمج نم ايلاثنا ىلع موخملا نوال

 قشاف هنلط اولي و همالكتل اوغضي مف هيمص نم دادمالا بلظي 1

 ١ لاون نم ًارورسم نكي مل رصيقلا نوك ةلاخ لوبناتسا رضيق عم ًاضير 2



 4 ل

 لذ كلذ دعب هنا الا ًاليلق هدما دقف كلذ عمو ةيروطاربمالا ناونع 0 :

 ةيفالسالا بورحلا يف متع سمالا يف ًادرفنم سيول لظف هدادما نع فقوت

 اباتيلا سبلاف هيلغ ىضق ىتح ليؤط تقو هيلع سمع امو ةناخادلا لكاشملاو
 ٠ لاسغا عنميل هدمب نا ةريجاو اسنزف» اهنللم ل راهتكل ةيروطاربمالا جات |

 مل اذا هناب هددهو ابيلاتنا ىلع لضاوتملا مهطلستو مهضرعت نع مالسالا
 جايتحال ارظنو هاوسل هيطعيو ةيروطاربفالا ناوثع هبلسي هناف ًاددم لرب
 اسنرف كلامب ملا ىلا راسخال ًامفد دنملاو مهاردلا ةوق ىلا ىلراشنلك

 ةدعانشم ىلع هربخ ناك امم اهلع نوريغب اوناك نيذلا لامشلا لها ناضرق نم

 فعب ثرالاب ىضارالا لاقثنآنمضتن نوناق عشو ىلا كاذهب ىذا فرسشلا لها
 بلغتلا هجو ىلع اهف فرصتس ناك

 قجاشساا يفرصتملو ةقود تالايالا ةالول لاش نيينامورلا نهذ يف ناكو

 كلملا ْناَكَف امهلا- ىلغ نب روومألا نيتاه اوشا ايلا حرفالا حت 35 اهلف ةثنؤق

 مهساور ةلباقف ف مه ضصصخملو تائنوقلاو تاقودلا نيه يذلا وه

 ظفاحم يا يرام دودملا تاتنوقل كاش ناكو ىرقلاو كالمالا ضعب دارا

 ثايروماملا هذه لاقتنايفىلراشكل دعاس دقو دودخخلا ءارضا ريما وا دودنخلا
 ةثارولاب لقتنت ىرامو ةتثوقو ةقود ةظفل يا ةيروماملا ناونع ناك ثرالان

 ناب قلعتب انوناق ًاضيا كراش عضو دقو ماقفلل ًالاونع تراض' مث

 هذه ةلاملاو ةموكملا تناكف ءالضالا قوقح نم كلملا بالا نوكن
 تغلب 6 تاعطاقملا باضضا يا ١ هيتادوفلا لوصاو ءالصالا دب يف (ملمجم

 لاغكلا دخ

 راهتلا لوضاو تاكلتفملا ةلماعمل ةباشم كن اكف تاعطاقملاتاحالوضا اما

 ريغ ةسورحلا كلامملا يف لنق نم ةيراح تناك ىتلا كلملا تايزاو ةماعزلاو

 ضرالا بحاض نال . ةريثك تاهج نم ضفب نع اهضعب فاتخم ناك هنا
 مييضارا ريمع نوذخأب اوناك رابتلاو ةماعزلا بانصاو ةئاكلاف . ىهسي يذلا
 مهقوقح وا ضرالا ة زاحا نوذخاي تاكلتذأ| باحصاو .طقف وباطلا تالصاحو

 نوعرازملانكو . الصا ىلاغالا ىلع مكلا قح م نكي ملو ةكرشلا بسم
 © ثا ناقل عم وا ضرالا بانا عم ةعفارملا يف قحلا م : هك 1



 «6(؟54)

 باص#ا يا هيتلادويفلا لوصا ىضتقع هنا عم 3 الا دنع 0

 2 وذامو ”لقتسم ؟اح ةباثب ضرالا باعسا نم دحاو لك ناك تاءطاقملا

 مهنا دحولا اولصو لب يواعدلا و ةزئاد نمض وكريولا ليصح

 مهنم دحا ولك ناكف ًاضعب مهضعب ىلع برحلا نوريشو ةكسلا نوبرمضياوناك
 علقلا ءاشنا ىلا مهرطضي ناك امن اذهو اييطر نعال سلذاما عنخ

 دهاشت اهراثا تحر. امو ظفحتلاو عافدلا لجال مماكلتفج يف تايك لو

 تايدعتلاو ملالملا ةضرع تاكلتفما 0 ناكو ايروا ف نذل ادب ىلا

 نث ىضارالا باحال ديصلا يف قا ناكو . ةثحاف تاموسرل نيفلكمو

 0007 0 الدال قحسي ةماخج وا. الثم_ اسشزا نب رجأتسملا نم كاطصا
 صضرأالا

 لو الفا ثيرالا هجوب ىضارالا لاقتناب ىفق ىلراشلك نامدقن' دقو

 كاذو اذه ىلا ةلياقلا ىضارالا نم ةموكجلا دب يف ققبام ضوف هناكم هنا

 درف لك راص ىتح ةكلمملا نم ةينمالا تدقف مث دالبلا يف ب 0000
 نوطعي ا كلملا باحصا ناكو هيمحو هنع بذي نمل ًاحاتحم يلاهالا نم

 01 الو داوفللا يودي نم. نعرا نحاصا امرك دا ًاعوط ميكالما
 ةياجج تحت تاتنوقلاو تاقودلا راك ناكو ةيامحلل الط ةيتلادوفلا وسل ل

 نورك دملا راكلا راصف مناع تحن ءامدقلا ىضارالا باتصاو ساو مالللا

 ءالؤهو نرخآ ساناىلا ةمولعم طو رش ضعب مهتضارا نم يش نو رعت

 زابكلا حبصاف مهريغ ىلا اهورجأتسا ىتلا ىضارالا هذه نم امدق نورِجْؤي

 ىلوالا د كلملا ناك ةروصلا هذه ىلعف ءالؤمل ةامح مهو تاكا ؤ

 ( لجل نه نيم وا ةهج .نم ةاح ىضارالا .تااو نيم نؤعرا قلااو. ًانماخ

 مل ةلودلا نا ريغ ةاسلستم ةيامحم ةطوبرم تحيصا .اسنرف نا ثيحم ةيناث

 اا ولا ةيعر !نودب_ كاولملاب صاف :ئطازإلا نم + ىش.ءاهدن قف قب
 | تقولا :كلذ يف ةيتلادوفلا لوصا اما ةفقاسالاو تاتنوقلاو تاقودلا راك نم

 دا دازوا نما يرخآ.. نكاما ىف ةضا .ةيراج تناك قف
 كوالا ماسقا ةعبرا ىلا روصعلا كلت يف نيمسقتم ايوروا ناكس ناكو

 / نوعزازرملا ثلاثلآو ميكالما يف رارحالا: يناثلاو ىضازالاباسصا :نم ةاملا 1
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 1 ةرجالا ءاطعاب الا نيدبقم 00 منيا نوعطاقملا مهو 1

 نوعاس اوناك نذلا يا اشاب روميتل ءاسؤرلا نم نؤدسعتسملا عبارلاو ىضارالا

 يرتشيو عاسس ناسنالا ناك نينامورلا نمز ىنف ٠ ىضارالا عم نورتشيو
 ظ قاتشننالا عابس نكي مف حترفالا نمز يف عنم كلذ نا ريغ ءايشالا رئاسك
 | هلو وت ةراقألا ةذامت قيضفيل ا راك تاون اكن عابس ناكامتاو هصوصخم

 ْ اهنا ىعدت ىضاملا نمزلا ىلا ةسنلاب ابوروا تناك اهتحرد نع ةبشاب رومدتلا
 تناك ىتلا ملاظملاو هراكحملا عاونا نا ىلع ةيندملا ةيدوا يف أيش تمدقت
 نم ءىث ىلع قيطنت ال تاعطاقملا باحصا يا ةيلادوفلا لوصاب ةقلعتم

 نه و ًادردش ناك نما ىلع نيماحلا مح ناف . ةيناسنالا ىدانم

 ىلا لضتنا لئقف نيعرازملا دحا تنم تفز اذا اوناكف ردغلا ريثكم نم ناك

 تورمض نم كلذ ريغ ىلا اهجوز ىلا فزت 8 امراكب احلا ضتش اهجوز

 هللا ُْق لابخو رطاخ ىلع رمت الو اهشدصت عيطتسنال ىَتتا تالماعملا

 ءانع ىلراشلك  لكاف -فاضنالاو لقعلا :دحن نع سوات اوه اع حاس
 ةهج نم لامثلا ناصرق ناك همايا يف ناف كلذ ىلع ةوالعو ةّئيسلا لوصالا

 هل داخف ىرخا ةهج نم بارخلاب اسنرف نوم ءالصالاو تاراغلا نشب
 ةحيبق ةرهش خراتلا يف كلذ

 لجال ابابلا ةئاعال مهاردلاو ركسعلا ةرثكب مالا كرادت يف متع ىلراشلك ناكو
 قوف ةدعاسم ءالصالا ةدعاسم ىلا كلذ هاعد دقو هيروطا ربمالا جانتهسيلب نا

 حك يفهتدعاسمب ابايلل هدعو ناف كلذ عمو قرطلاىدرا ىلا هتكلم قاف ة دال

 ءارمالا ضرعت ديازت لب هل ةبوغرم ةدئافب تأي مل مالسالا لها تاراغ
 جارخلا مهل يدؤي نا ىلءابالا اوريحاو ايلاَتبا ىلع ايقيرفا ماكح هبلاغالا

 تابابلا قوقح نم ًادودعم روطاربمالا جات سابلا ناك روصعلا كلت يفو

 مالسالا لها درط ىلع مهدعاسيو مهدع 7 اح يال“ هءاطعا نوددرب اوناكف

 ةافو دعف ايلاّتنا نم ةونلا ةعطقلا ىلع نوطلستو نوضرعتب اوناك نيذلا |

 ف نادس ثالث ىفبو دحاأ ىلا ةييروطا ريمالا ناونع هحوب 5 ىلراشلاكخح

 نبا لراش نامثشش ءاحةيرجم مد0و ةيذاليم م8 ٠ةنس يف ةياهنلابو . لخنملامكح
 غ 3 5 3 : :

 1 ةييفاك ذخا ةنس دعبو ايلاتبا ةيكلم جات سيلف ايلاَسا ىلا ايناملا 0
 و4



 يود

 000 2 ا ا شرع ل تناكف ب ود ابل
 نا ىتج بئاولملا كولم مكح يف ةيتنوقلاو ةيقودلا رايصف ءالصإلا ذوين |

 لالةّتسالا ىعدا ايليسرم .فرط يف ىنعي سنادورب يف ناك يذلا قولا
 | ةياهلا دح الا للا نيرا تانغ كلمن تقرا ريال > لقط كلام بنا نخل ١

 امنؤش ربدبف ايبنرف يناي نا ىلع ءالصالا ٌبناج نم ناملرإبش نامشش بفلكف
 ؤ .مدب ةضيق يف ةيداليم مم ةئسااه ربساب ناملراش كلامت تراصو مم وعد ىلف

 ةيلكت اقشم امنومجاه اوناك نءذلالامثلا لها ىلع كير تلمح مسن رفنا ريغ

 | هنكلو هركسي نامثش ءاج لمالارخآيفو نيتنس نيروصحب سرداب لها قبو
 ةدعايبم مهدعاسو مهاردلا مهئاطعاب اسن رف نع لامملا لها عفادو ب راب نّتِحا

 تقبف كلملا نع .ءاللصالا هءلخو ةعبتلا مو كلذ نم ترفق ةداعلا قوف

 "0ك يبو هرتم دحاو ماج ديب يف نتنس نم 1مم غرفالا مخ
 ايلاَباو اسنرفو ايناملا لود كاذ ذا تسساتو مايبقا .ةثالث ىلا

 ابيناملا ىلع اكلم مهؤالصا هبختنا .اينالا كلم سيول ديفح نا كلذو | ظ
 ةعاجش رهظاو ايسنرف ىلع اكلم سيراب ةلابا قود ربور نبا :اومحاو '

 كوش هاطعا يذلا كوللا بامختنا نوناقو . لامملا لها برح يف ةلك

 رومالا نم كلذو هتلئاع دض افرص ةنس ةريشع ىدحا دعب لمعتسا ممالصإل

 ا راشعالل .هجوملا .

 ءانبا مهرثا :ىلع رهظف اينرف نمحوولراق لا ضرقنا ةهللا هذه نف

 كولملا نا ىلع ٠ تياق ءارما مهل لايق ناكو اسنرف ةبككم اولوت نيذلا ربور
 1 ضوب امئاو روطاريما ناونع مهدحا زج ملا ءارمالا ءالوج نم اونا ٍنيذلا

 ترهلظ ىتج رقي كل قد نم اهنزف تخل ىلع نوسلج اهلا راك مهنم نووطتلا

 ةيوسنرفلا ةيروهمللا
 000 | 01  ةكللا لجل ةيك بورح .كوقو, دقق ايلات ىف لها ٠

 ا01 يبيح كلذ ىلع ءانبؤ مروطا يفا نا وسي اايلاعبالا مك ا ناصف ةيقوولا.١
 كانه نم اضيا تضرقنا ةنس نيرمشع نه وحن دعب م ايناملا يف وول راق

 ا ياس ا



 ص

 ؛(1)

 نوغروب ةيكلم هرمسوس ىف ءالصالا دحا سساو مدقل 57 يف كلم

 دقف اسنرف ةلود اما. لود بم ىلإ ف ةمسقتنم حتر فالا ةلود كلش تراصف

 تراطو تحمنا ىتح ةنس ةئام نم وحن الع سم امو ةّبيس ةلاح ىلا تراص

 لياق تقويف لحمضاو ىدس بهذ هبعس نا ناملراش رمسبا ولو ءاوهملا ف

 ْ ءاكلا_ ريغ :ةعسو

 ثناكو ةرتكلا ةلود اهادحا نانريك .ناتلود -تسساأت نكران رب د

 سساف دحجأ بلغتف راغص كولم مح تحن ةدم“ تنم لكلا ةربزج

 هيسور ةلود ىه ةاثلاو .ةورثو ةوق مايالا روص ىلع دادزت تدخا ةلود

 ةيدالبم 0 ةنسقيطللا رح نم اونا لامشلالها نم موق اهتوكح سسا دقو

 لوساتسا نوتأنف نولوجي مهم قرفلا ضعب ناكو ةمصاع فنك ةندم اوذختاو

 ضعب معدالبل مهدوع يف نوحصتسوو ىوسعلا نبدلا يف نولخس ابهفو

 نايحسم | عخ اوراصفلوماتسا رصنق ناو من 6 اودقع م م نيساسقلا

 تعسوت مايالا رورم ىلع ةلودلا هذهف مورلا يا سكّدوئرالا بهذم ىلع

 كلذ دعب تن مث اهل ةمصاع وقسو» ةسدم تذاف اهتاكمو امتوق ةرئاد

 جروشرب هل
 اونكمت نا دعب نويلوهللاف ةيسور ةلود نم مدقا ميا اما

 كلامملا نم كلذ ريغو هجو ايسوربو ةيسور يف نأ نكامالا نم ريثك ميتف نم

 مهدد نم نكامالا هذه تهذ

 مكيف ةموكح تسسا دق تناكو فالسلا موق نم ىه هج ةقئاطو.
 ةئس. ةئائس ىلا :ةئامسح وح تهادو ةناللا

 نولوجتس اوناك نييرجلاو نييراكنملاب نآلا نوفرعي نذلا نييننخلا اياَشو
 مهنا مث اهتولخدي ىتلا كلامملا ىلع تاراغلاب نيلغتعم ةامرح فارطا د

 ةموكح نسسأت وادا ةيدالابما و. ٠ ةئس

 قس. نيكسرملا نم اك اح انناملالتتتس راص ناملراش دالواضارتلا .٠
 ةمالا سلجم عمتجم رثكآلا ينو نييسانملا نيشنوقلا نم اماو نييقودلا نم اما

 ال

 0 مث ماسقا ةئالث كلا حتر فألا ةلود ةيسفلأ ةروصلا هده يلعو : :

 ا يك يوم د يدك د د سورا ا كل

 5 ةده تش تناك ناو ارئاملا ةمولكو مهؤالصا هضيتنا نم ىلع 0ك
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 |ةنارو ةدغاق نا مو ةثارولا ةدعاف ايف رج مل اهناف ذوفنلا باص نم 0
 ' يفتناككلذك اسنرف يف ةيراح تناك هيتلادوفلا لود" ىلع اب فرمصتملا ىضارالا
 ' عم قافئالابمهديب روطاربمالاباختناراصو مهالصا ةوقكلذب تدادزاف ايناملا
 ةباثع تقولا كلذ يف ممتاقود ىنعي. ايناملا ويكسره ناكو .ةفقاسالا ضعب

 ' نيرا نم ايناملا فالسا ةظفاحم لال ًادئاز“ ًاذوفن مهضعيل ىطعاف ةالو
 كلذ يف تناكذ ايلاَسا ةعطق اما .نيلقتسملا ماكحلاك تقو برقا يف اوراصف

 ' سئاسدلا نم عاونا هيمور يف ترسف تاهحلا لك نم للخلل ةضرع رمصعلا

 ةيروهملا ىلا لملا ىلع اهلاها لمح امتاذهوتاوابابلا ةسايس ءوس نع ةئشان
 نوره هيف تام ناملراش هيف تام يذلا مويلا نا قافثالا بيرغ نمو

 ةلود كلذك لوزناا ىلا تلام مترفالا ةلود نا مو دادغب يف ةفيلخلا ديشرلا
 ا اراخلا كوم كلذ رثا لع ثترهط هاك ذ انمأ لغو ًاضنا نيسانعلا
 حنرفالا ءاححخ ةموكحو ءافلخلا ةموكح نم لك راضو فارطالا عيمج
 ةيراتعا ةموكح

 ةلودلا يف ناك مترفالا دنع كلملا رصقل اربدم نيعيو بصني ناك املو
 نيتءاشتم اتناك ناتلودلا ناثتاهو ءاسمالا ريما بقلب كلذ لباش ام ةيسايعلا

 ءانرك د 5فراعملا ردت صوصخ يف نيتفلتخم ديلقتلا يف

 5 .ح نيعا يف ةقوخم اهروهظ أدبم يف ةيمالسالا ةلملا تناكو

 ناّتح بيرغ قرفت يف تعقو روصعلا هذه ٍِق اهنا 1 ابورا انم تدعتراو

 نويوابورالا ءالوه ناكو فوخ مالسالا باح يف مه قس مل نييوابورالا
 تناكو ام فرط زواحتلل مش قس ملو ا روكحذملا هجولا ىلع نيقرفتم

 ناكو ءالغو مظع 0 اهف رهظو ًادج ةلحمضم ةلاح ٍِي ذدكتقو اسنرف

 نوبواسن رفلا ناكو بصعتلاو لهخلا نم ا ةجرد يف اع ابورا لها

 اوناتف «ةمسقلا مون ) ريخالا موبلا برقو ةيدالبم ٠ : ةنس تمت دق نولوشا

  اوذخا مهضعب و سناتكلا ىلع هرئاخذو هلاوما مهضعب فقواو مهاياطخ نع

 كلذ نع 0 اسنرف كا كفن رثثلا -سدقلا ةرايزل نوهذ

 ةمصاع ةبطرق ةسدم ىلا ريرر ىمسملا نيبواسنرفلا دحا هجون دقو

 0 نف نم البلق اهف برعلا بتاكم نم لصخل سادنالا يف مالسالا 1

 مس سم سس مصمم هما



 )١؟(

 ابهذشلاو اهسلعت ىلا فرامملا لئاصش لاث دق انه 0 0 د
 دالبملل +٠٠١ ةئس اياب وهو هيمور يثتام مث ةيوابابلا ماقم برعلا نع

 تاهملا عيمج نم ةّئيس تناك رصعلا كلذ يف ابورا ةلاح نا لصاحلاو

 رصعلاكلذ لها بصعتل ًارظنو .ةلياق ةوقتبستكا ايناملا ةيروطاربما نا ريغ

 نييناحورلا تاواباللا ذوشقن دادزا

 هم ةئس ىفوت ةرادالا نسحم هل دوبشملا ايناملا اح يره نا كلدو

 هسا ججمن ىلع راسف ايناملا ىلع اكلمريبكلا نوتوا هسا ةمالا سلجم ٍبْحتاف دالملل
 ةقود .لخدا مث ةوق ايناملا ةلود تبستكاف لقعلا هيضتش ام ىلع ريبدتلا نسحم

 صلخف نييراحلا ىلءبلغتو ايناملأ ىلا اهمضو ًاربج يوسيعلا نددلا ىلا. هج ةبالو
 تيمسو ناتسراحمو ايناملا ةيزكرام نيب ةراما ثدحا مث مهلا ذ واج نم ايناملا

 عع ينامرحلا ناسللا يف روتسواةملكو ةبقرمشلا دودحلا ةراما يا قامرتسوا

 اهنم ةكسم ايرتسوا ةملكو قرمثللا
 نم دودعملاو ةيلعلا :ةلودلا دودح يف وه يذلا ريغصلا قاس اذهف

 امنومسو ةبلاقصلاو انيق ةس دما مممصاعو ا ةلود هنف تسس أت ايناملا عباوت

 6 ع ةنيدم مسا معلا انخيرات يف ةروكذم ىمو ع

 ناتسهلو قيطلبلارح هدحم عساو كله وهف 0 ىمسملا ميظعلا ميلقالا اما

 ريغ هسمنو نامل هيلاهال لاشو كنملفلاو اسرفو ايلاثاو تاورخو زاخملاو

 تلارسوالا لع واطاع 0 قاتل د يرامل نا

 راسوايلاتبا ىلع ًاضياىلوتساف ةوق نوثوا بستكآ حورشملا هجولا ىلعف
 قفاوف لوماتسا رصنق ةناب هنا جوزو كرو جات نسلف هيمور ىلا |

 انلاسا كلم نيب هنق بوانتنأ انامز ىتب بقللا اذهو ةيروطاربمالا ىلع هل

 وهف اينامرج جات سبل اماو طقف ايناملال كلذ دعب راص مث ايناملا كلم نيب و

 اوسبلينا دعب ةيروطاربمالا ناونعةيرثكالابنولانس مهكولمو ايناملا كلع صوصخم
 م اح ريكأ اوراص دقف اينامرج جان اوسبل ىتم مهنا ريغ ةيمور يف جاتلا

 ديزم ىلع كلذ.عم اولصحو مهرساب كيلوثاكلا ةعامج يا ةيمور ةموكمل

 1505 هيلا رظني ناكت انرف ىلا داع مت اهباش امو ايميكلاو ةئيملاو ثا 1
1 

 00 دعبو نوتوا يفوت ةيداليم 076 ةنس يفو كولملا رئاس دنع مدقتلا
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 5 ةقود نم يناثلا يرنه هلابرقا دحا ٍبْحلا كلمللا تخت ىلع هديفحوهإ
 | ابابا هل مدق ةيروطاربمالا جات سبل امدنعو هيمور ىلا راسف ايناملال اكلم

 أ ياللا دسق ناكو ةينونمملا يف كلذ هلع بيلص مسر اهلعو بهذ نم ةحافت |
 نكميودطو. ناو ايندلامأ هيلا ضوفيذلا وه هنا هركف برش نا اهميدقت نم
 ةعامل ًايماح نوكي نا ىلع نيميلا ىرنه مننا املف ناهذالا نم ركفلا اذه
 ظافلالا هذهو ًاضيا هل صاخم هنا هل لوشن نا ىلع ابابا ههركأ ةيوسيعلا
 ًاكرتف ايش ابالا ةوق تدادزا: سئاسدلا هذه لثعو ىنمملا ةضقنملا

 مل ةيدالبم ١١٠غ ةنس يفوت املف سقس ءارما نم روكا ذملا ىرع نكد

 اونتاو يلاهالا مومعو ةفقاسالاو مهواف رمش عمتجاف دحا ةلئاعلا هذه نم قبس

 ايلاتبا جاتو سنايام ةنبدم يف اينامرح جات نسيلف اينامرج ءاسما نم دارتوق
 نوغروب كلم تاماملف هيمور ةلس دام يف ةيروطاربمالا جاتو ناليم ةمدم ف

 ينهرسروس تاخد ةسانملا هذهو هتموكحىلع دارنوق ىلوتسا ثراوهل سلو
 اناا ةلود ةروح

 ندا مهطعيو ندملا يلاهاو ةفقاسالا دعاس ر وكذملا دارتوق ذخاو

 ةنس ١٠ هجولا اذه ىلعهتموكح تدتماف ءالصالا ذوفن ةكوشل ًارسمك تازايتمالا
 يف ةيبيلصاا بورحلا تأدتبايذلا وهو .ثااثلاىرنه هنساهناكم سلجو يفوت مث
 00 اولاو الاتباو ايناملال اكلم روكذملا ىرتخ راضق ءاندا قأس اكهئامز

 نم مهمترادا نوكت نا لجال الامع مهناكم نيعو ماظنلاب نيلخخْلا تاقودلا لزعو

 علخو اهلا راسف تاواباب ةثالث ايلاّبا يف عمتجا كلذ ءانثا يفو .ةموكحلا لبق

 ندلو انالا بصنم يف هيدخ رخا اسسقيختاو سسقلا سلجم نمرارش ةثالثلا
 ةرئادءالصالل عسو' عبارلا ىرنه هنبا نا ريغ . ةيروطاربمالا جات 1

 ىلع روطاربمالا قيدصت بوجو ةمدقلا لوصالا نم ناكو ةوقلاو ذوفنلا

 ةفقاسالا سلجمب ررقت عباسلا راوغيرغ ابابلا :ئماب هنا ريغ تاوابانلا باتا
 ىلع نزئاملا ةيلانبدركلا ىلق نم تاوابابلا بالا نوكب نا يلاهالا ىخرب
 رهظاوكلذىلع ةيروطاربمالا قيدصت ىلا جايتحا نودب ةسنكا يف ةيتر عفرا

 هلالقتسا اهدافم باهذت ضعب رشن مث جاوزلا نع ةنهكل عنك ريبادتلا ضعب ْ
 0 كلذ ببس, مقوف .ةيلكلاب ةينامسملا ةموكحلا نع ةفقاسالا لاصفناو #
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 الاعمال نم :ان اخ يقع نا ىلإ 2 لصوت مث تاعزانم عبارلا ا

 علخ ا ايالا كلذكو ةيوابالا بصنم نم روكذملا راوغيرع 1 هن ررشت

 نم الدب تاقودلا حا ءالصالا ةدعاسع كلذ دعب بخحاو همرحو ئره

 هسمور ةئيدم رصحو الانا ىلا راسف ابابلا ىلع بلغت ىرنه نا الا ىرنه

 يذلا ديدحلا ابالا دب نم ةيروطاربمالا جات سبلو زوفلا لانف نينس ثالث

 نع رع نود اونكمت كلذ دعب ةيلاندركلا نا ريغ هتفرعم بنا

 تدتما دقو .نالا ىلا ةيراح ةدعاقلا هذه تحرب امو مهن ة رصحملاو تاوابانلا

 .لالقتسالاب ابابلا ةموكح تحن اونوك نا سمالا ةياهن يف ررقتف ةفقاسالا ةعزانم
 اما .ابف :نيفررصتملا ىضارالا ىلع ًاظفاحمو مه ايما نوك روطارخالا 0

 ١٠١ج ةئس هركذ مدقتملا ثلاثا ىرنه نمز يف ترهظ دقف ةييلضلاب و رخلا

 انك ىلا ىراضتا نأ نه ثورحلا هده بابساو ةرحل ف 0 7
 مهتلماعم نونسحم برعلا ناك نامزلا ميدق نم فيرمثلا سدقلا رايزن نوهذ

 راتاتلا :قئانق داورت رثك امتولكس تشالتو شاملا ةلودلا ةرق
 سانلا عئابطيف ةيعيطلا مهتوشخ ترسف قارعلاو ماشلا تاهج ىلع ناك رتلاو

 لحيمضاف ملاظملا و ةءاندلاب ممهلا ولعو بصعتلاب ةحيحصلا ةْسدلا ةريغلا تلدتت

 ماقم ىلا لصوت يذلا ريز ذخاف ىراصالا نم ينم ادسملا اباعرلا لاح كتل

 لها ىلع بالجالا يفابورايلاها بغربو كرحم هعلاط ةداعسو ههاح وهملعب ةيوانلا

 سدقلات راصنا دعبو هيرُغ +م + ةنس فيرمشلا سدقلا رازنا دعب كلذ ومالسالا

 ناكرتلا ةفئاط نم كانه ةموكجلا بابرا تناكف نييقوحلسلا دب ىف فيرمشلا
 نم مهدوع دعب كلذ مهاعدف ىذالاو افْلاب ىراصتلا نم راوزلا نولماعب

 فرطو ةهج ل ملغتلاو ىكشنلا ىلا فيرشلا سدقلا ةرايز

 ىلا نيبق ةودعاسلا كرك ًاردكص فاخن ذئتقو ل ويماتشا رصبق ناكو

 نا مه ًاننم .برغلا ىلع نيوابوزالا ئرشر ناكو انتا هارد © كد

 ب هنأ اهّوارصاو ابورا كولم ىأرف كارالا تن قى لخش داك لويماتسا

 ام نوكيف نيبقوحلسلا نم عقوتملا رطخلا نم ابورا صلخم ريدت ذاخنا مهبلع

 ةرصاوتملا ممورحو' مهمزعل ًاعنام ًادس كلذ يف هنوربدي

 ١ تاك ىكل برحلا عوقو نوبغرب اوناكمهناف اسنرف كولمكللذكو م
0 
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 ص ةحارلا ىلع نولصحبف لاح ءوسا يف داللا اولعج نذلا داس

 ءارصالل جارخلا ءاطعاب هفالسا دهعت هركق نم جرخم مف ابابا اما

 المؤمو ةعفرلاو .ىققرتلا نم مالسالا لها هيلا لصو ام ًاردكتم ناكو ةلاغالا

 ديم ناك كلدلق نييوسعلا رازم وهيذلا فيرشلا سدقلا هدس نوكي نا
 مالسالا لها برح ىلع بورا ىلاها كرب هافكلم سوح

 ىلع ع بفخحزلا مدل ررقتف 0 انورا تحبه بارسالا هذهف

 تايار اسنرف يف ترسشن صالا لوا يفو هيلع ءاليتسالل فيرمشلا سدقلا
 سانلا نم ديدع ددع احم عمتجاف مهنم نيعوطتملا

 000 مد لع اوماق ايورا يلاعا نم جالسلا لم ىلع ردش نم عيجو
 اوكرحتس رف سلدنالا برع نم نيزرتخونيشاخ اوناك مهناف ايناسا يلاهاىوس

 هردص ىلع عضو سيكو ةروا دما تانارلا ثحن لخد نم لكو مهنكاما نم

 ايناملاو اسنرفو ايلاتبا نم جرخو نيبيلصلاب اومست كلذإف بيلصلا ممر
 سدقلا“ سدقلا نودان ىمح الو دعب ال ناماصلا يوذ نم ددع

 هيلا  نييجوتم
 ثلاثلا لصفلا يف هانب م ابورا لها اوهرا نيذلا نويقوحلسلا ناكو

 اونوكي مل ًاضيا بيلصلا لها نا م ةملكلا قرغت نم بح لاح يف اوعقو
 ناتسراغاب و ناتسراجمع مهرو صيف ريتك قلخ مهنم تاف ةيلتا ةرادا تحب

 نعاوكله قيئزا ىلا مهوصو دعب مهنم نوقالاو بعتلاو ضارمالا ةدش نم
 مالسالا لهأ نم كانه ناك نم نيبو مهنس تعقو ىتلا برحلا يف مهرخا

 تاتنوقوتاقودنمةعامحو كاذ ذا ايناملال ةعباتلا اكجءاب ةيقود نا ريغ

 ًارفاو اددع ةيبيلصلا بورملا هذه لجال اوعمجو مهضارا اوعاب ةيوسنرف
 اهنممسق راسف ام اعون ةمظنم تناك ةريثك ركاسع كلذل اومترو دوقنلا نم

 مهيف لصح مهنوك عمو ايساملاد قيرط ىلع رخا مسقو رحلا قيرط ىلع
 لوماتسا اوغلب امنف ددعلا ريثك ناك مهنم قابلا ناف قيرطلا ينليلق ريغ صقن

 مهتم قثوتساو ةعرسلا هجوب رادكسا ىلا مهزاحاف اهرصيق فاخ ةرثكلا هذه

 لها اهلع ىلوتسا ىتلا تاهملا يف حتفتس ىتلا كلامملا هيلا نودبعي مناي

 ل اورفاس كلذ ىلعو ةيروطاربمالل لبق نم ةعبات تناكو مالسالا م
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 هنا هو نيقوحلسلا دعا نالسرا جيلق ةمصاع قرنزا ةسدم ىلع اولوتساف

 م هنم دم ىلا اوراس مث ةرحهلل عورو ةيدالبم ١٠٠١و ةنس كلذ

 اف اوشرف اهلع اولوتسا رهشا ةعست اهورصاح نا دعبو يلوطانالا قرط

 مالسلا هياع ليلخلا ميما اديس دلوم هقروا ةسدم ىلع اولوتسا مث ةيقود

 نم ةيماح امف 0 ةْسنوق اهنف اوسسا نا دعبو فيرشلا 1 اهفو

 ىلع ديزت ةدم اهورصاخل فيرشلا سدقلا ىلا نيقالاب اوراسو ركسعلا نم

 انهيلع اولوتساو ىمطافلا ةفيلخلا دب نم اهوعزتناف الع اومحش مث رهش

 لحاسلا ندم ىلع اولوتسا كلذ دعبو دوهلاو نيملسملا نم اهف نم اولتقو

 سدقلاث اويترو' اّضأ سنوسلا رح ىلآ ةدتمملانتامالا لغو اًكعو تردد

 فيرمشلا سدقلا ةيكلم ناونع تحت ةيكلم
 كبانالا ىلوتساف ةكبانالا ةلود ةريزملا يف كلذ ءانثا يف رهظ دقو

 لتقو نييييلصلا د نم هفروا صلختساو بلح ةنمدم ىلع يك نيدلا دانع

 اوجاه ابورا يف متر فالاب مهلتقم ربخ لصتا املف نييحيسملا نم اهف نم
 اهداقو لئاقم فلا ةئام اسنرف كلم عباسلا سيول ذئنيح عمْش اوحامو

 روما ضع ف انا مرت ةبوتلل اهمتلو 0

 نم ركاسلا هذهترف ًاضيا ًارككذسم بتر هلا ايناملا روطارمآ كلذكو
 ةلاح يف نكت مل روطاربمالا ركشعم ةرادآ نأ رثغ ةيرخكل ه2, ةسلوماشسا

 مهعمج ىثالتف ماورآلا دالوا. اوعدخما مهنا ةاورلا ضعب لوق ىلعو ةيض سم

 قف ميم 3 نمو ىلوطانالا يف نيملسملا نيبو مهب تعقو ىتلا برحلا ف

 ةيراحلا يف ه هركسع فص فلت نسوا كلذكو -سيؤل ركسي قل قيسلا
 قبس مهنا ىأر املف نيدبا ةهج يف ةيمالسالا السلا نيو هيب تءقو لأ

 لحاوس نم ًارحن ةكأطنا ىلا هجوتو لاتقلا نع لدع ةبفاك ةوق هدن يف
 لقنم روطارمالا لعق "اك فبرتعلا سدقلا ةرايز دصق ابمو لال |

 ماشلاىلع اومجهف فيرسشلا سدقلا كلم, سيولو روطاربمالا عمتجا مث
 اضنأ هفروا ةسدم كرت ىلع اودركاو ام ءىث ءارجا ىلع اوردشب مل مهنكلو

 الا رتل لاحر ةرشع وا هسمخ ايورا يلا سيولو روطاربمالا داعو

 ا تستكأق ماشنا قشمد ىلع ندلا دام نب ندلا رون ىلوتسا 0 06
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 ش 00 مو اروهظ دادزب رفظلا ناكو ةوقلانم ةدءاز ا

 نيدلارون ءاصا نم بوبا نب نبدلا حالص فسوب رصم يف كلذ دعب رهظ مث

 ابم الدب ةيونالا ةلودلا تماقو ةيمطافلا ةفالخلا تدابف اهف نطلستو

 حترفالا ةوق. تاهللا كلت يف تفعضو ءاقتراو ةعفر مالسالا ةوطس تدادزاق

 لاوزلا ىلا تلامو لشفلا ىلا مهتبلغ تلوحنو
 اوراصف دوقنلل نيجات< بورملا هذه ءانثا يف ءالصالا حبصأ دقو

 امورك ا نم مهل لصحم ناك ءالوهو ندملا يلاهال مهتررح ا نوعس

 الا ءالصالا ذوفن ليلقتو رسكي منع ناك لئاسولا هذه لثميف ةيلك ةدعاسم

 يذلا ايناملا روطاربما نا ىتح قرتلاو ةدايزلا لاح يف ناك تاوابالا ذوفن نا

 ابابلا براحو سورابراب ةرهش ذخاو رصعلا كلذ يف ةدباز ةوق بستكا

 ايان ىلإ لزاس نا .صالا رخآ يف مزتلا ةددعتم تارم ايلاتبا يلاعاو
 هعوضخلو هبوكر دنع هباكر كيم هنا ةجرد ىلا ايلاتنا يف هب هعاتجا دنع
 ذئتقو ابالا هدرطأ ناك يذلا صخشلا قرحاو ةيروطاربمالا جات سل اذه

 يف لصتا املو ةيروهملا سيسات ليبس يف لالتخالل ًابس ناكو هيمور نم
 فيررمشلا سدقلا ىلع نيدلاحالص ءاليتساريخ ةيرجم هم١ ةنس يا تقولا كلذ

 هردك ةدش نم ابالا تامو اعيمح هل اوشهدناو اومحو ايورا لها عماسع
 بركلاىلا امومع اوريس ناىلع مهتملك تقفناو اودهاعتف ابوراءالصا ةفاكماقو

 ةرلكلا كلم راثيرو اسن رف كلم بيلتق عم ركذلا فلاسلا كبرديرف للقتف

 ةيديلصلا برحلا يف ركسعلاب كبردبرف راس لاخلا هذه ىلعو جالا تامالع

 نم اراسامهناف راثيرو بيلف اما ةينوق ةهج يف رهلا يف قرغ هنا ريغ
 ماصخو ل امهب عقو مث ماشلا دالب ىلا ارحم هونجو ايليسرم ةللكسا
 اق رتل كاع لفقو تاقودلا دحا ىلا هركسع.كيلبف سف دسحلا نع ًاعن

 مل هنا ريغ ام اعون ةربشلا هتراسجم اك ناك ناو هناق“ زاشلر اما

 ناك ةكراتم دقع نبدلا حالص عم دقع امناو فيرشلا سدقلا ذخا نم نكي

 ناو نيبيلصلا دس اكع ىلا افاب نم ةدتمملا لحاوسلا قب نا هطئارمش نم

 ةرايزلا نكاما رئاسو فيرسشلا سدقلا ةرايز يف مه صخرب
 2 الا ةيبيلصلا برحلاب ىرخا ةره كولملا راك ابالا ىرغا كلذ رثا ىللعو 1
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 و ءالصا نم اهظع امسق هيلا بلجهنا هل ىنست امناو لئاط ىلع لصحم م هنأ 1
 سدقلا ىلا قيرط لهسانا اوملع دق ءالوه ناك املو ابورا كلام رئاسو

 الف رمالا لوا يف رصم ةكلمم ىلع اولوتسي مل اذا هنا اوكرداو رحبلاقيرط
 ىلع ءاليتسالا ىلع الوا اوممصف ماشلا ضرا نم' ءىشب اوعفتس نا مه نكع

 يفو الوطسا اهوبتر نفسلا نم ًايفاك اددع نينقدنلا نم ا ورجأتساف ع
 لويئاتساىلا ءىحملل ببلصلا لها هنبا اعدف لوماتسا رصبق علخأ كلذ ءانا

 نم كلذ ريغو ىمكدوثرالا بهذملاو ىيلوناكا بهذملا ديحوتس مه ادهعتم
 | مث ةيداليم ١٠١ ةنس كلذو اهواخدو لوبناتسا ىلا اوءاخل رومالا

 هردكن م ًاضيا هوبا تامو هومدعاو يبلاهالا هياع ماقو هتادهعتس مل فني مل
 نهاريثك اورمسكو اهفصن اوقرحاو لوبماتسا ىلع تاراغلا بياصلا لها نشف
 كلامي رثكأ ممقنا مث مهل اروطاربما مهنم اواو اهوممو ةعبدقلا اخ
 لحاوسلا مظعُم ىلع نويقدنبا ىلوتساو اسارف ءالصا نيب لوبماتسا ةيرصبق

 ةناتسالا يف نيتاللا ةيروطاريماب ةفورعملا ةرصيقلا ىه هذهف رئازجلاو

 ةعبات نوكحت نا طرسش ىلع ةلقتسم ةموكح سسا ةيكراملا دحا نا مث
 عم كينالس فارطا يف ىه ىلا تالحملا ضعب يف ةيروطاربمالا ةموكحل |

 يف ةيرصبق اوسسا عولخلا رصيقلا لآ نا اكو . نانويلا ىضارا نم فرط '

 يف ىرخا ةيرصبق ًاضيا سسسا لوبماتسا ةرصابق تالئاع دحا كلذك قينزا

 ظ نوزبارط |
 لشيم مهنم ةناتسالا درتسا هس هاب نيتاللا ةيروطاربما تدتما نا دعبو ْ

 نيتاللا ةيروطاربما تسردف نييزيونألا ةدعاسم قينزا رصبق غواوبلاب

 فالتخا ببس, ابابلا ىلا عفنلا بلح دق ناكنا و 3 رفالا دس ةناتسالالوخدو

 سدقلا ناش يف يلصالا دصقملا نم م جتنت م ب ل هذه ناف بهذملا .

 تناك نكل .ةيدباصلا ل 0 0 ىحسملا ماعلا ابايلا بغر كلزإف بنررمشللا

 100 تحن ةلخادو ةيررطا ىلا ةلئام تاقوالا كل: يف ةرتلكلا يلاها راكفا

 حيدرو هتكلم نارمعل هدصاقم ًاهجوم اسنرف كلم بيليف ناكو ةديقم
 ناك ةريثك ةيلخاد تافالتخا اينامرج يف رهظ ناكو اف نونفلاو مولعاا

 / ايابلا نيبو كولملا ناب عقلا ناك انامحاو كولم ةدع دحاو رصعب انامحا 0
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 0 نامرحلابنيروكذملا كولملا ىلع مكحب ابابلا ناكف عازنو ةلداجم ايلاتبا يلاهاو 0

 نوعمس ال اهكولم راصو ةنولتم ذئتقو تناك ابورا لاوحا نا لصاملاو أ
 نيمزاع ايليسرم نم نفسلإ اوكرو ثادحالا ضعب جاه مث ًامالك ابابل

 نيملسملايدبايف اوعقو نوقابلاو نورخا تامو مهضعب قرغفسدقلا حتف ىلع
 1 ىرسالا عيب ةيردنكسالا يف مهوعابف

 نيسمحتملا نم افلا نيرسششع وحن ايناملا نم اضيا راس كلذ ءانثا يفو
 نم مهم مدق كلهو قيرطلا نم مهر | داعف فيرشلا سدقلا نيدصاق

 نيقالا لمش قرفتو عوجلا
 ىلع ذئتقو اهيككمناونع ناك دقف مالسالا لها دب اهنوك عف سدقلا اما

 ٍبناحىلا هب راس مث ابااةدعاسمل ًاركسع ًاضيا اذه بترف اسنرف ءالصا دحا
 هل رسبت, ملو اهكرت ىلا رطضا ةليلق ةدم دعبو طايمد ىلع ىلوتساو رصم
 ةديدش ةبوعصب الا ابورا ىلا دوعلا

 ابانلا راجاب اينامللا رصنق يناثلا كنرديرف هجوت ةيرجم +. ةنس يفو
 ةكراتمنيسبوبالا نيطالسلا دحا رصم كلم لماكلا عم دقعو اكع ىلا ركسب
 عم فيرشلا سدقلا كبرديرف ذخا كلذ ةلباقم يفو عالق ضعب هاطعاف

 ابورا ىلا داع مث فيررمشلا سدقلا يف احان هسفن سبلاو ىضارالا نم مسق

 طقف سدقلا ذخاو هبرانودب عالقلا ءاطعا نم هلعف اع ضرب ملابابلا نا الا

 جاتلا هسفل سلا هنوكو كلذ ةلباقم يف

 تاقثنا ةنس دعبو مالسالا لها دب يف ةيناث تلخد فيرسشلاسدقلا نا 9

 ىلا اوتاو لوغملا نم اوبره اوناك نيذلا نييمزراوخلا ةفئاطل مث نييوسدعلل

 دصق ىلع صربق ىلا هركسعب اسنرف كلم عساتلا سيول راسف تاهجلا هذه

 باح ىلا ةيرجم <40 ةنس هجوت اهنمو ىرخا ةرم سدقلا ىلع ءاليتسالا
 درف ًاريسا عقوو هدونج تفلتف ةرهاقلا ىلع مجحو طايمد ىلع ىلوتساف رصم
 نيناوق مظن اسنرف ىلا هعوجر دعبو ةليزج لاوما هسفن ىدفو طاسمد

 ناكو هتربع تبجوا ىتلا ةيقرمثلا ةيندملا راثآ نم هيلع علطا ام ىلع اهقبط

 زواجت كلذب عنميل ةيبهذملا ماكحالا يف رخآ انوناق مظنف نيدلا يف ابصعتم
 ِ 0 هدح انانلا 1
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 ١ نييبيلصلا يد.ابأايقاب ناك ام 6 نم هلوكلا )ل مهو رصم ماكح صلختتسا“ مث /
 عقاوملا نم اهريغو اكعو افيو هكاطناك
 عسانلا سيول اعد افايو .هيكاطنا ىلع مالسالا ءاليتسا ربخ ايورا غلب الو .
 لالخيف هنا الا برحلا ررقو سراب ىلا ءالصالا ركذلا فلاسلا اسنرف كلم
 يوسيلا نيدلا يف لوخدلا ىلع مزع صفح ىنب نم سنون م احنا هغلب كلذ

 نيملسملا مو دهاش هنا هنم ناك ةهملا كلت ىلا ةلهو لوا هركسمب بهذف
 لالطا ىلعلزنو ًاعجار كانهنم لفقف بذك هيلصتا يذلاربخلا نامهفو هيلع

 مث نيرهش وا رهش ةدم ا هركحسع ثلف كانه تامو هنجاطرق ةئسدم
 ةراجتلاةيرحو يوسيملانيدلا ةيرحهيف اوطرتشا ًاحاص سنت ؟اح عم اودقع
 اسنرف ىلا اومجر مث ةيبروالا

 ركسمم عم عجرب ملهنافسيواعم ناك يذلا ةرتلكنا كلمزب راودا اما
 نم نكت. مل هنا مث لتاقم فلا رمثع ىتاب ماشلا دالب دصق لب اسنرف
 ةرتلكت ىلا داعف ماشلاو رصمناطاس « ىهاظلا كلملا» سربس ءازا ءىش ءارحا

 هيلع ىلوتسا دقف نيبوسيلا دي يف عيملا دعب ىتب يذلا اديص لحاس اما
 مهم ون فالا ةريغ كلذ ترتففةيرجم 5. و ةيدالبم !؟١5 ةئس رصمكيلامت

 ةينماضلا نو ركاب دهتلارشلا كلذ نا
 تاضرعت نم تصلخت اهنا ةروصلا هذه ىلع تناكناو ةيمالسالا دالئلاو

 كلذكحو «ةيلاخ إ اباس ًابارخ نييلوثملا تامحاهم تراص اهناف حترفالا
 ا ةشاطلاو نييلوغملا بورحن نمزلا نم ةدم اولغتشا دق رصم نيطالس

 بورللا هده لثع تفعض نيبقوحاسلا نم يلوطانالا دال يق بقال تناك
 تعسناف ةينائعلا ةلودلا ترهظو ةرحهلل 15 ماع يفتضرقنا صالا ةانيفو
 ةيمالسالاةلملا ةوق تيحا لب تددجو اهلع ديزم ال ةعرمس امتوقو امتوطس
 ركحاسع تناكو تاقوالا كل: لاوحا ىضتقع ًافظوم ًاركحسع تنثر مث
 أ ةلودلا ركاسع ةأيه تناكو بيترت ريغ نم اعومح ءاضتقالا دنع عمجت ابورا
 ةيلعلا ةلودلا هذه تراص كلذ ىلع ءانف نيسورالا نويبع 2 ةفوخم ةيناعلا

 اءورا دالي ىف ةميظع تاحوتفل ا نرهظم ليلق نا ف
 نرذلا نيقوجلسلاىنعأ كارتالا نا وهو هب ةربعلاو هل ءانتنالا ىتش ام انهركذنو م
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 آرب ( نوايا يررطا اانا لقرتاك كفرت نييورالا اوف ا
 مهلامعايف ايوقا اوناك سمالا لوا يف مهنافبيلصلالها اماو ريك لمع ىلع نيرداق
 رونو ىكنز نبدلا دامع روهظ الواف ةلوهسلا ةياغب نودير. ام زاجما ىلعز.رداق

 ةلاح يف ةيمالسالاةلملا لاوحا ثناكل مهدعب ندلا حالص فسوب مث ديبشلا نيدلا

 ثبلت مل مهلود ناف مترفالا ةكوش اورسك مهنوك عم ءالوهو ادج ةئيس

 اهارخ رصعلا كاذ دعب ةيمالسالا كلاملا تحصاف .تضرقلا ىتح النوط
 روهظف ام ماظتناب تددجم دق منرفالالاوحا تناك امسو اهبلع راتاتلا ءاليتساب

 ةينائلاةاودلا ىعا تنكمتو ةديدج ةابح مالسالا لها بس:51 ةينائلا ةلودلا

 د.ده ىلع ةردتقم تراصو ابورا نم ةعطق لمحا ىلع فرصتلاو ءاليتسالا نم

 نيثم ةينيطنطسقلا حتفترخا دق ةيدبلصلا بورحلانا لاش هنا ريغ ءابورا

 لحا دب يف اهتامح ابورا لخدتت ناك اعر بورملا هذه عقت ل ولو نيئسلا نم

 مالاسألا

 فيررشلا سدقلا ءا وه امنا ةيبيلصلا بورخلا نم ىلصالا ضرغلا ناكو

 ةدوصقملا ةينمالا هذه ىلع اواصحم مل ناو حترفالا نا ىلع نييوابروالا ديف
 عفانم ىلع تلصحو اسنرف اصوصخو بورحلا هذه ابروا تعفتنا دقف

 يف ةجرد ىلعاب تناك رصءلا كلذ يف عئانصلاو نونفلاو مولعلا ناف . ةميظع

 ةيمور بتك ةدع اورتشاو ةريثك ءايشا امهف مترفالا معتف رصمو لوبماتسا
 اوذخا مث اهءلاطم يف اودهتجاو ابروا ىلا اهوذخلاو ةيبرعو ةينايرسو

 اوراص كلذ دعبو ضصخقلاو تاباكملا نوفلؤيو ًاديلغت رعشلا نومظن

 ايروا تاهج يف نور اوراصو ةعدقلا نيتاللاو نانويلا بتك نوعمجم

 0000 لد] ند تعاشو اناا ىلا تنرعلا دالي نم تلقت تلا مولعلا نسب
 اهملعت دقو ةئيهلاو قطنملاو ةسدنهلاو باسملاو تائابثلا لعو ءانميكلاو بطلاك

 | سلدنالا يف نيبومالا ةمصاع هبطرق ىلا نوددرتي اوناك ناذلا نوسروالا

 .عاونانم ابروا يتفورعم ريغناك ام لك دوجولا ملال رهظ تقولا كلذ نمو
 تاصوفابروا نم ناكم لك يف بتاكملا تحتف كلذ دعبو . ةعتمالاو تابنلا |

 نع 3 اهرظنن لازن ال ىلا ىوصقلا ةيترملا ىلا عئانصااو مولعلا اهف ْ

 ! نمالا ءادسا يف نودلشو نورظن د ناك دقو ٠ ةريخلا
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 برا هذه ةسانمو لامكلا دح ىلا اهف اولصو كلذ دعبو ةيندملا يف مورلاو 4

 يف نقسلا ءامنا ةغانط تدشن اره كلذ دعو هيرطا كوس ا ا
 اوراصو طالتخالاو ةفلالا مهنس تنكم بركلا يف مهتقفارم نا مث ابروا

 دضاعتلاو نواعتلا يف اوذخا ةيندملا ىضتقمو ةدحاو ةلم مناك مهسفنا نوري

 كلذ دعبو ءافعضلاو ءارقفلا ةهعاسمل قرط دوحو ىلا رظنلا 3 ىداف

 مهدنع ةربتعم نالا ىلا لزت م ىتلا نوسامرفلا ةيعمج داللا كل: يف ترهظ

 بهذمو ندد يانم ناسنا لك لضتو موق ىلع ةيناسالاةمدخ اهصئاصخ نمو

 تامالع مهو « فرعي مل كحد مل نم ) موق دح ىلع رس اهو ناك.

 نييوابروالا نوبع تحتضاو . اضعب مهضعب ام فرعي ةيصوصخ تاراشاو

 ظ دعب الا ءىشب نوملكَس ال اوراص كلذ دعبو ةندمتملا كلامملا يف ةحايسلاب

 0 ناك يتلا بصعتلا راكفاو ةلطالا ماهوالا نع رظنلا اوفرصو لقعلا ىلعهقببطت

 0 ةضيم را: ىلإ مهرثكأ _رفاس بورحلا هذه ةبسانع هنا مث مهلع ةنهكلا اهقلي

 | اوفرعو ةيص وصخلا ضاىغالاو سئاسدلا نم اهف ايراح ناكام ىلع اوعلطاف

 | ناف كلذ ىلع ءاسو .ةيهذملا رومالايف ًاريثك مهراكفا تادتعاف لاخلا ةقبقح

 ظ ىلاكللذ دعب لامو فءض ةيبياصلا بورملا ءانثأ ًارشكق رتيذلا تاوابابلا دوفن

 | تاوابالارطضاف ةيمومعلا راظنالا يف راشءالا نم مرحلا ةبضق تطققسو لاوزلا

 سيوأ نا ىتح . لادتعالا ةطخ مهتكر حو مهريس يف اومزتلي, نا ًاضيا 0
 بورحلا ىلا هتاذب راسو بصعتلا ديدش هنوك عم ركذلا فلاسلا اسنرف كلم
 قح ال ناو .هدحو هللاىلاةعجار اسنرف نا سعشلا يف نلعأ نيرم ةيبيلصلا

 اسنزف .كولم ناف .كلذكو -. .ءوجولا نم هجو. اهووماب ةلحادملا ف نإ

 ظ ذوفن ةرئاد عيس وت يفو تاواباللا ذوفن ليلقت ف اودهتجا هدعب اونا نيذلا

 | ابالا ةمواقم لجال دقعنا روكذملا سيول دعب هنا ىتخ . ةكلملا ةموكحلا

 ا نس هيلا نيودنما ىانلا ناو ءالصالاو 00 نم و توتا اريلخ

 نم ةريخالا:رما يف هداقعنا ناكو ةجاللا سسم دنع ةديدع تارم اسنرف يف

 تار ةيروهمج يداسو تامدقم ةلح

 ا وح , نكامالا نئاس ىف انها ابايلا وشن طحلا هولا اذ ل



 20 نب

 ١ مع ١ ءارصالا ايناملا يف تروفقنارف ةسدم يف عمتجا ةيدالبم 0

 كلذل اوعضوو روطاربمالا باصتنا دنع اوعمتجم ناب ةداعلا ترج نذلا
 0 .ءارآلا ةيرزثكاب مهباتا ريصي نيذلا نيحشرتملا نا اوررقو ا يا

 ةيمور روطاربما ناو هنذاو ابابلاةقفا وملجابتحا نودب نوختتس انام رج ةيرمصيقل

 ذوفن فعض كلذ !لجا نف ندلا ىضتقم ىلع هقوقحو هفئاظوب فرص
 اومرحن نا ىلع نيرداق 0 دعب تاوابابلا راصو ًاديدش 0 اانا

 ايئامرج روطاربما
 اوناكو روطاربما ناونع نم نيمورحم اوراص دقف اسنرف كولم اما

 يف نولعشو ةمواقملا لك هتمواقم ىلع نيرداق اوناك لب اباملل نيعضاخ ريغ

 دحتت نا تادحا دق تقولا كلذ يف اسنرف اكو نوديرب ام مماود

 بقلا مهزوح ىلع ءانف ايناملا ماكحح اما .نالا هارت ام وحن ىلع اهتلك
 كلذاو لاملاو ركسلا جايتحال مهوعد» ةيمور يف مهفرصت ناك روطاربمالا

 ةيلكةدعاسم ءالصالا رئاسو تاتنوكلاو تاقودلا ةدعاسمىلع نيروبي اوناك

 روما يف ةلخادملل الو مهعش لاغشا يف رظنلل تقو مهل نكي مل هلا ثيحو
 ةلاح يف ايناملا ةلود تعقوف دايدزا يا ايناملا يفءالصالا ذوفن دادزا ايلاسا |

 ةرسيوس يف ةمقاولا غروساه تنوق فادور نأ ىلع فرصتلا نم ةئيس

 مهدودح نع ءالصالا ز واجن عنف ةوقلا ضعب سقف 1 هش دا يذلا

 تدتمافايناملا ةيرصبق ىلا ايرتسوال اقود ناك يذلا ريور هنبا هدعب بما م

  ىرخاةلئاع ىلا هدعب ةيروطاربمالا تلقتنا مث ةيدالبم ١٠١4 ةنس ىلا هتموكح

 ةلود نيبو مهيب برملا تدتماف ةعاطلا نع ةرسيوس تحرخ هنامز يفو

0 

 ةيروهمج اوراصو ايناملا نع اولصفنا صالا رخآ ينو ةديدم ةدم ايناملا

 لش يف ايس ناك حورشملا .هجولا ىلع ايناملا يف ءالصالا ةوقا دايدزاو
 مهسفن| هظفاحم ىلع مهني ايف اوقفتا ندملا ضعب ياها نا ىتحىومعلا نمالا

 كلذ نم تبق قيايسنا ليو ) ةظفلو ءالصالا رمش نم
 ناك ةلنارولاب ال بامتالاب .ايناملا يف ةيروطاربمالا ىقرتت تناكانسو

 5 ةثارولا, مهكل ام يف نيفرصتم نيختنملا نم ءارمالا رئاسو تاتنوقلاو تاقودلا 1
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 ا ءوقلا ردكقلا ناحا قح اورصح لقتسم كاك مب دخلو 0١

 تاقود راصو ًايرابتعا اسما ةيووطارمالا تسماف ل | لها ضعب يفو مهف ١

 لوصا عفرناكمالايفقس ملكاذ ذا كل نولش ال اياملا 0

 ق “تاك رضقلا تاخحا ةلئسم نا عمو ٠ .ةيروطاربمالا :ذ دوف ديدجنو ةئارولا ش

 لوصاوةدعاق تحن ةيرراح الو امسر ةفورعم نك مف ةمهملا داوملا نم ايناملا

 ةئالت ةدم يف تروفقن رف ةنسادم ٍِق عمتجا ةيدالام .١86٠ ةنس ىف ةمولعم

 رصبقلا باتا يف قح مهل نذلا ةنهكلاو ءاصالا عيمح رصيقلا ةافو دعب رهشا

 تاقودلا ءالوه زاحلد ءارالا ةيزكا رصيقلل مالا يف م

 داوم روطاريمالاب انا راص كلذ دعب مث بختتنم بقل ةنهكلاو ءاصالاو

 ءالوه نم ًاضيا غروبودنارب سيكرامو هج كلم 'ناكو.انوناق مهقوقح نم
 لب ةيداحما ةئيه تحن ايناملا لخدت مل ةروكذملا بابسالا هذهلف نيضعتنلا
 ايلاتباك ةريغص تاموكح ىلا صالا ةياهن يف تمسقنا
 دصقم ناك امل هناىهو ةيديلصلا بورحلا نم ةريك ةدئاف ًاشاس اناق كابورال ناكو

 لاطب اىلا ليملا عقوو راكقالاب داحنالاو ةاواسملا تاصح ًادحاو ببلصلا لها

 يف ذخاو ءالصالا يف ًارصحنم رابتعالا قري ملو تاعطاقملا باكا لوصا
 نم نودعي ال ءالصالا دنع اوناك نذلاف ةريغلاو ةعاحشلاو ةقادللا ليصحم

 بورحلا هذه يف مهرارطضال ءالصالا ناكو ةمبقو ردق مهل راص سانا

 ندملا لها ضعب نا كلذكو ايف مهتازابتما ندملا ىلاها نم نوعبيس لاملا ىلا

 اذه نف رادتقالاو ةوقلاب مهّتبرح نولصحبف ءالوه ىلا نورظم اوناك

 ةعانصلاتعستاف مهطلستو ءالصالا مككبلاخم نم نكاما ةدع تصلخم هجولا
 قرتلا نم ةبلاع ةجرد يف ةيندملا تلخدو تاكربا اهف تعضوو ةراحتلاو

 لالا ةداعس نم هيلا اوراص ام ةطساوب
 فرمفةيقرمشلا كلامملا ىلا متالصا رفس دنع اسنرف يف ةحارلا ترهظو

 ةبكلملا ةوطس كلذب تعستاف يلاهالا قح فرغ وهو كلملا ةميق يلاهالا ظ

 ىلعةظفاحملا عم اهنالعاو ةديدج نناوق ضعب مظنميف ذخا مث اهذوفن يوقو 2

 هذه لثم لصحتل ءالصالا لزانس 5 ثيحو ةعدقلا هيمور نيناوق راشعا ا

 1 ق«ناونطوح اوأدتا) :سافادعفل نتا نك نوناقلايع يف غين ءايشالا

0 
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 5 كال نإف ءاللصالا نوعنطصي.و يلاهالا نومحي كوام اينرف َّق ناكو 0 1

 ةقلطم ةموكح روط 2 ذئتقو اسنرف ةلود تاخد

 ناكجو ةيرخلا ءارا ىلا سانلا رئاس لق نيلابم اوناكف زيلكتالا اماو

 ن راح مما زايتما نورب اوناك ثيحح ةمكحلاولادتعالاب نب رئاس مهنم ءالصالا

 ةموكح روط يف ةرتلكنا ةلود تلخدف لاملاو تقولا ىضتقل ا الع

 دعشض ايناملا ءالصا اماو طور مهرابتعاو ءالصالا فرش ىتبو ةديقم

 ةلاحىلا اوراص روطاربمالل ًادض دادبتسالاو لالقتسالا ةيعاد يف اوماق نا

 تازايتمالا هذه لثم يف تانزاوم ضعب مزلتست

 رمعلا نم رود يف ةيبيلصلا بورحلا دعب تاخد ابورا نا لصاحلاو

 ةداحيف تراسو اهلك اهتلازا لب لعل لامعا اكايل 2 عع عيمج نم تءفرف ديدج

 مهنم اهنكمتل ارظنةدحاو ةعفد ةيشحولا قالخالا هلا اذ ملكك مهنا ريغ. ةيندملا

 د ةراس لهل شحوتلا راكفا اياه تنل كلزإف ةديدم راصعاذنم

 طحقلا رهظ امدنع مهاةيشحولا مهقالخا نأ ا يجمل ةيندلل راكفا عم

 ا دوولا ىلا اوبنياو اودنسا ةيرحغ *رو5 ةئس دعب أسلرف يف ءالغلاو

 مهد وعنمواناودعو ًاملظ ًاريك( [سقمهنم اومدعاو مهلا اودمعف مه راباىفرحسلا

 ةديفم تاماظن اهف نونسي ةريثك ثاقوا يف ةيمومحع سلاجم ندقعب. أ وناكمهنا

 ةدلاو ءاعدا ابهلع ثعابلا ناكةرتلكتاو اسنرف ىتاود نيبرد> كاذ ذا تعقوو

 000 لم لإ ني اوك بسن كاملا تحتل :ةثارولا' قح .ةرتلكلا دلل
 ىلع دمتعي برخلا هذه يف اشرف كلم ناكف ةنس ةئام برخلا هذه تدتماف
 دقف ةرتاكأ اكلم اماوناكرلانم اهلك ذئئيح ةيركسعلا هتوقتناكو ءالصالاة مه

 ةدايزو ناعحشلا ةاشملا نم نكبسع ا هل ناكف هتءبن مومع راكفا هبلا بلح

 نواه لا لكش ىلع عفادملا نم اعون برخلا يف لمعتسي ناك هناف كلذ ىلع

 ارك وف 20 لامعتسا تقولا كلذ ىلفا ترمغاب نك مل اننيئاق' امن زق, الو

 ناكم لك يف نيبوسنرقلا ىلع بلغتلا نم زيلكلالا تنك هريغو اذهف ليلا
 اسارف كلام نم ريك مسق ىلع تاوتساف

 ةيئدملا لها ىلع ةسرخلا تاكرخلا يف نوبلغتس ةيدالا لها ناك انِسو

 1 و مالا سكعناف صوصخم نف بوردحلل راصو دورابلا لامعّتسا عاش 1
 5بل-
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 نا مو رسشبلا د ىلع تاءارتخالا نم رهظ امموه ةيموسدلا لاوحالا يف

 ل رمتت ل دورابلا لامعتسا ةيفك كإدك قبلي 6 مدقتا مل ذكقو ةيندملا

 دئاوف هنم اوأرف هيلا ةراشالا تقبس اك عفدملا نم اعون زيلكلالا لمعتسا دقو
 رفصالا ءاوملا عون نم يءومع ضرم روكحذملا رصعلا يف رهظو ةميظع
 اوةيض 5 مهلع اوقيض ةرملا هذه يفو رحسلا مهلا بسن ا” دوهلا ىلا بسنف

 الوا مهلع

 نييوسن رفلاو زيلككالا نيب ةيراجلا برللا لصفل ًاببس ناك ناو ءادلا اذهو
 انا م زياكك الل رفظلاو رصنلا ناكو كلذ دعب تلعتشا اهرا ناف ةليلق ةدم

 ىزياكتالا تئملرالا سلجم عمتجا مهاردلا ىلا ديدش جايتحا ارتلكتا يف راص

 دادزاو عس وت كلذو اهونقل رطضا فلات ضعب كلملل ةليسولا هذا عفرو

 يلا ارتلكتا وتملراب ماسقنا لوصا تذخلا رصعلا كلذ2 فو ثتلرالا

 ذوفن ةدايزو . ةمالا باوت ةرئادو . ةنهكلاو ءالصالا ةرئاد ىنعي نيمسق
 لاوحالا هذه لثم نع تح رومالا لك يف ةمالا باون

 مهلك دوش كحال 0 نرخ ربساو اسنارف تالثما صم تود

 ىمومعلا ةمالا سلجم بستكاو ممتافرصت يف ًارارحا سيراب يلاها راصو
 ىلع اسنرف وحالف ماق بارطضالا اذه ءانثا يف هنا ريغ . ركذت ذوفن ةدايز
 مهحامح حبك لجالو سانا نم هنوفداصي نم لك نومدعي اوراصف راجتلا

 ةيشحو ةروصب مهنم نومقتتي ءالصالا راص

 راكح ضعب لقتنا يريملا ىلا كالمالا نم ريثك اسنرف يف طبض املو
 اوناك دقو ءآرمالا نم ةعامح كولملا ةائاع نم مهرثا ىلع مهقل مث اهنع ءالصالا

 كاملا ذوفن ضراعت ممتوق تراصو ةيلكلا ىضارالا يف نيفرصتم كلذ لق

 ةريثكلا تايدعتلاو ملاظملا تحم كلذ دع ان رق للاعا ىتبو همحازتو

 نيبو اسن رف كلله قيقش نابلروا قودلا نيب تعقو ىبلا ةرطانملا بيسو

 تيلّساو ةياخادلا بورخلا ترهظو نيتقرف ىلا اومسقنا نونروب قودلا همع
 ىلوالا اهيئاصم ىلع ديزت بئاصمب اسنرف

 راب ىلأ زياكت الا لخدف ةرتاكنا كلم عم نودروب ةقرف تقفتا دقو

 "و

 ”امظع ًارييغتو اليدبت جتنا ىذلا دورالاو ةيراثا ةحلسالا ةيامح ىف ةيندملا#إ 2

3 
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 0 اسن رف ةلود دب 2 قس و رك كلم مسأي ماكحالا ار اونا

 ةرجعهلل ةعساتلا ةياملا لئاوا ايف رهظ هنا ةبيرغلا ثداوملا نمو تالايا عضب

 ركحرسملا تداقو 0 ترشن اها كلذو تاداعلا قراوحخ نم اها تن

 نيينوبروبلا نا مث مهيلغف زياكتالا برك اسنرف كلم مسا اهتحن عمتجا ىذلا

 اهوقلاو ةرحاس اهنا اهلع اوعداف ركل نم كا ةاتفلا هئاه ىلع اوضبق
 لح ام ىلع اودنأتو كلذ ىلع اومدن نييودرولا نا مث م تقرتجاف راثلا ف

 اوقفتافذ سراب يف نيكاملا زيكتالا تايدعت نم نول اوراصو مهناطواب
 دالب نوصلختسي اوذخا مث سراب نم زياكنالا ا 0 كلم عم

 ًائرثف ايش مهد 0 نم اسن رف

 ةنس نيثالث تدتما ةلئاه ةيلخاد برح ةرتلكنا يف ذئتقو ترهظو

 نا ريغ ةحارلا ىلع تاصحو مهلا زيلكتالا ىطخم نم اسنرف كلذل تنماف
 ةديدم ةدم نيشرفلا ناب تبش ةوادعلا

  نيبلصلا د نم فيرشلا سدقلا نيدلا حالص ناطلسا صالختسا دعبو

 ةرارأا مهركاسع موجم يلاوتو اهلا اوداع ماشلا دالب نم مهموكح ضارقناو

 رصمو ماشلا ضراو يلوطانالا تاهج ىلع تارم نام

 مهد يف ةراثو مالسالا دل يف لخد ةراث لري مف ف رشلا سدقلا رلب اماو

 كلامملا ناب تالصاوملا كلذ ايم -- ةيرجخ +50 ةنس ىلا بوانتلا ىلع

 ةريثك تاموكح ىلا بورا لود تمسقنا ىتح صءالا لطب ملو ةيبرغلاو ةيقرمثلا

 000 از ايسنما سال انهو نتااوظلا كولم ”لاوحاك اهلاّوحا تزراضو

 ةريك لامعا ىلع لوصحخلا نع

 0100و كير اهترئادن تعستاو. ةينائلا ةلاؤدلا ترهظ' تقولا :كلذيفو
 ةيقدنللاو ابايلا تاموكح تعقو ىلا مورلا ةهج يف اهكلام عيسوت يف اهذخا

 ادور اوما كلمعو لالكيبشالا يف ةنطتطسقلا ةرضاقو انناملاو

 كلت يف ةيلعلا ةلودلا اومحازو رمصم نيطالسو رليلنوبق قاو نييزيكتملا كولم
 اهرما ديطوت نع اهلغشي ايف اوءسو فارطالا

 هانيب 6 ةرجولل ةئماثلا ةئاملا يف اهتاكم ةرئاد تعسو ةيلعلا ةلودلا نا مث

 ةولا تسلا ه2 ليلا رفظملا دونما نم ةوق تاه اذ دعيو

 د 1 0 م 2
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 ف لصفلا يف اني دقو روف ال لص كالرومشا ةمقو رثا لع كلذ نع

 ارو هياحاف هرفطا ىف روع اها قاسم سطل عبارلا |

 بيس 00 ىه ىلا ةراحنلا ميورت يف هنغرو ديزباب مريدلي ناطلسال هبلغ نم ناك

 ىتح مهلئاوغ عفدب كا د لح ١ نكو ملاعلا نارمع يف

 00 اوامهاو ةدوجوم نأ 5 اهناك مهراكفأ نم ةبقرشلا كلامملا اوحارخا

 ةستقولا ةراخلا هذه نم رهظت م 0 اهربغو ةراجتلاك ىقرتلاو ندقلا

 تددج الاوز دعب مث ًابعر بولقلا ًالمت تناك اهتبهر ناف رومي" ةواطس اما ةدْئاف
 قافنالا لجالو ىلبا مورلا يف ةميظع تاحوتف تدتفو اهتتطاس ةقدح ةيلعلاةلودلا

 ايلاتبا ىلا اهكريرطب و لويناتسا رصيق غولويلاب هجوت نيينائعلا ىلع داحتالاو
 ءارحا ىلع اوردَش 5 مكاو كيلوثاكلاو سك دوئرالا نيهذملا عمج دصقش

 بورحملا روصع ءاضقنا دعب جئرفالا نال كلذو . ةحبتن الب اوعجرف ام ءىث

 مومعلا راكفا هجوتن مف عئانصلاو مولعلا ليصحت يف مهراظنا اورصح ةيبلصلا | ٌْ
 ناصهرلاو ابانلا داضت ةيراايف تالاقم ضعب ةرتلكنا يف ترشتناو.اذه ريغ ىلا ا

 يف ىرخا نكاما ىلا بهذملا يف ةيرآا ىلا ةيعادلا تالاقملا هذه ترسف ظ

 تناك 6٠ نييناحورلا ءاسؤرلا دس لامجالا قبس يف كلذ ىلع ءابو ٠ ايفا

 اب ةصوصخلا اهعفانميف رظنتت اهنم ةدحاو لك ابورا لودتذخاو. لبق يذ نم

 مكاح نم دبال هنا ابورا لود تأر ايناملا دودح نم نويثانعلا برق امل مث
 ةلس روطاربما ريكا باتا راص كلذلو مههوجو يف فش ةدعلا يوق |

 ىلع اكلم بنا مث ايرتسوال اقود ناكو غروبساه ةئاع نم وهو ةيرخ
 هاب رقا نم وهو كب ربدن رق هير وطا ربمالل بنا ةنيس هناقفو دعبو راحا

 ابالا فرط نم جاتلا سبلاو

 تراص دهملا ثلذ ينو. غروبس اه ةلئاعب ةيروطاربمالا تصتخا كلذ دعبو

 جاتلا نسل“ نم رجلا روكذملا كنردرف ناكو. هبوط يمال ةمصاع انايف ةئدم

 اياللا دوف ىف .مايتلا طاطحمالاو ىلكحاا صقلا اطفال مث هيمور ىف

 يف مبوتتلا لافتحا نورجحن نيروطاربمالا .نم هدعب نم اوءاح نيذلا حبصاو

 ىلا هجوتلا ىلا حايتحا نوه ايف ةيروطاريمالا ناونع نوذخايو ايناملا

 رصحمنم ريغ ناح ةيذبكلا هده ىلع نيروطاربمالا باكا نا ىلع هيمور



 4فشلل

 ةلود نال كلذو اهزواجال 0 2 1 راص مث مح ا

 00 ةكاوا تاكل ب للاسلا تاو ا رشا كلم قلع كلاوتما ايسر |
 روطاربمالا راصو . اهرادتقاو اهنكمت باستا يف كلذ دازو هان» 5 ايناملا
 تبَش هيلع ءانف كلذ ىلع لصحيو ةيروطاربمالل هدهع يلو باخ يف ىنسي

 نم نيم ايرتسوال ةيقود تناك ىلا غروبسإاه ةلكاع يف ايناملا ةيروطاربما
 تربانوب نويلوبان نامز ىلا لاونملا اذه ىلع ايراح لاخلا لاز امو نينسلا |

 رف ىلع اياللا ربكأ نه تناك ىتلا تاعطاقملا باتا ةلئاق رمصعلا 2

 يدع 0 8

 هركذ مدقت اك ايوق اهذوفنو ًادج ًابلاع ايناملا ةيروطاربما ناش ناك دقو
 تاقلالا هذهو ىرام وا قود ناونعب كسرملا ٍٍق نوزاتع ناملالا ءا سا ناكو

 ةيروطاربمالا تراص مث القتسم م اح لك ناكو ثرالا قيرطب مهل تناك
 نوشختتبف ةدحاو ةلود لا تاموكح ةئيه تريتعاو افا انما كدة

 اذاو ناملالا ءاسما سيئيرب فرعيو ناملالا روطاربما بقل هنوطعيو مهمآدحاو
 انعم ًارادقم نوزيجي مهدنع هماكحا ةيعرملا مهماظن داسفا ادق اق: ةواذع "زيلع

 طباوضو دوش ةطوررملا طورمشلا بس لئاصلا مفدب نوموشو ركسعلا نم

 ةرهشو راشعاو نأش تاذ بارسال ةسر تراص اذهو مدع ةريتعم

 ةريتعم ةميظع ةِبتر تناك كلزإف نلملالا 00 ةظفاحلا اهنأش نم ناكو

 ةياعلا ةلودلا ىماوا ذوفن نا ابورا لود تاز دال هلأ" لطاحاو * ةاكسم

 يللامورلا دالب يف ًامويف امون مست اهقاطن ذخا اهتوطس ناو دالبلا يف ىرس
 مادختتسا ناكو ةيطايتحالا ريبادتلا يف اوذخا مهراكفا قلقل ًابجوم ناكهجو
 اهأ ةيلعلا ةلودلا تاماظن يف ًاروصحم تقولا كللذ ىلا ةفولعلا يوذ ركاسملا
 م ةحاللا سيسم دنع شوبملا امل نومدَش ءالصالا ناكف ابورا لود رئاس

 هكلملا ةوق تدادزاف فطوم ركسعاسن رف يف ةيرخغ م69 ةنس يف ثدحا هنا
 كلامملا رئاس نم رثكحا اسنرف يف ابابلاذوفت فعضو ءالصالا ذوفن طقسو

 نع ثح تراصو ةمظتنم ةلود ةئيه يف رهظت كاذ ذا اسنرف تذخاف

 ركسع مادختتسا ىلا ابورا لود رئاس ترطضا كلذ ىلع ءانف ةيسايسلا اهعفانم

 اولوتساو ةيسايس ريبادت ةدع اسارف كوام لمعتسا مث اهرك وا ًاعوط فظوم
 تلازو مهذوفن اونهواو ءاللصالا تاعاطقا نم مظع مق ىلع

5 



 ١ب

0 
 هارجم يف يرجم اهلود رابعا ذخاو

 ركاسع نم ًاطبضو ًاماظتنا ثكأ تقولا كلذ يف ةينائملا ةلودلا ركسع نكد

| 

 ا

ْ 
 ةحيلسالا لامعتسا يف» ءانتعالا داز قاتلا ناتن دم ناطسلسلا ميا فاكر
 راح وه ام ىلع ةيركسعلا روما ملظنما ةدايز يفو ةريكلا عفادملا يكسو ةيراثلا 3 ١

 ةئامئامث ةنس يف محهف تاهملا عيمج شهدت هركاسع ةئيه تراص تح لودلا دنع ظ ظ
 ةياعلا ةلودلا ترقتساو اهحتفو اهرصاحو لوبمالسا ىلع نيسجتو ةعيشو ظ

 ابورا ةعطق يف اموكبرح تنماو تدساتو قرمثلا روطاربما ةمصاع يف

 يف نودوجوملا فراعملا باحصا اما ةسايسلا تددجتو حئرفالا راكفا تريغتف

 فراعملاو مولءلا رسشنب كانه اولفتشاو مترفالا دالب ىلا اوبهذ دقف لوبالسا ا

 تاءارتخا ايف رهظو حنرفالا دالب يف احاور دادزت فراعملاو عئانصلا تنحف ظ
 ءائف نآلا هدهاشن اهف قرتت تقولا كلذ ند ايبورا لاوحا تا ةعونتم |

 ةمهملا عئاقولا نم نيسورالا دنع ذود لويمالسا حتف راص كلذ ىلع ا

 ةئامعب راو فلا ةنس نم وه ىذلا ابورا 2 رشع سماد رصعلا مرا نا ظ

 تالذشا .لك نال ًادج ًامهم نشورالا دتعدس ةثاوسمحو بقنا لا ا

 ةمزاللا ريبادتلاو لوصالسا حتفو اسن رف يف مظنم ركسع ثادحاك تاريغتلاو ا

 اذه عئاقو نم اهلك ىه 0 ةَرادأ نيسحشلا رطق لكب تدك
 نا يلعو اسما ىلع ًاضيا هف فمتكاو هانم 6 روكذلا رشا |

 رصم قيرط ىلع دنهلا ةراجنل يف نويقدنلا عرمش ال كلذو اصلا ءاحرلا

 هونج يلاها نم بمولوق ناطبقلا رفاسف نويلافوروبلاو لوينابسالا مهدسح
 قرمثلا دالب ىلا امرط رحبلا يف دجم ىك ايئابسا بكاس يف برغلا ةهج ىلا

 ايش رفا طوطش ف مهاهذ دنع نوبلاغفوثتروللا كلذكو اًّشسصصا فداصف

 ةميظع دئاوغب ىتا اكيرما فاشتكاو . ملاصلا ءاحرلا سأر قيرط اوفشتكا
 يف ريسملا لبس هناف ةددعتم تاهج نم لب ةراحتلا ةهج نم نيسروالل

 برعلا ةريزجو ايقرفاو دنهلا فارطا نم حاصلا ءاحرلا سأر قرط
 مهعسو مهدارْجاو ةوق دادزت نيبروالا.ةمه تذخاو ةمهم كلام ةدع ىلا 0
 ءىث لكىلع لوصحلا يف نامدقتس 3

 ع لصفلا يف هانركذ م رصعلا كلذ يف ليثقلاو عبطلا ةعنص تدجوو
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 لامكي قرش ندعلا دخاو ايروا يف ةلوهس فراعملاو مواعا عاوتا ترثشاو 0

 / ةعرمسلا

 اءروال ًاديدج 0 نك دابتملل ع سماخلا رصعلا نا لصايلاو

 ضارقنا ىلا مدا نمز نم روصعلا نم م ام نويروالا نوخرؤاا ىمس دقو
 © مدقلا خراتلا ) دالبملل ناعيسو تسو ةئامعب را ةنس 2 عقاولا هسمور ةلود

 اس تحتف ىتلا «١ ه+ ةنس ىلا نمزلا كلذ نم ترم ىتلا نورقلا اومسو

 «ىطسولانورقلا راتب ) اكربما اهب تفعهتكا ىتلا +١45 ةئس ىلا وا ةئاتسالا

 انمون ىلا اكريما فدكص وا لوبمالسا حتق دعب دتما يذلا نمزلا اومسو

 مالسالا روهظ كلذكو ةمهملا لئاسملا نم ناك ةيمور ةلود ضارقنا نا لعو
 01 الر ا روأ كلام يف ةييوسنبلا ةنايدلا هيف تزييتلا يذلا 'نمزلا "ىف
 ةددع تائاقت اهللخت ناو ةلالا هذهو ىرخا ةلاح ىلا ملاعلا ريغت بجوا هناف

 ةسيمها ىلع ءانيو ةيراح هراثآو نالا ىلا ًابقاب لزب مل يلصالا ساسالا ناف |
 اهدحا ىمسي نيمسق ىلع خراتلا لعجت نا ٍبسانملا نم انبأر رومالا هذه ظ

 محرالاب ىناثلاو ةدمجلا ةداعسلا رصع ىلا مدا نمز نم وهو ميدقلا معراتلاب

 ةمهاو هدم ىذلا نمزلا ىلا هنن دما: ةداععلا رصع نم وهو ديدخلا ْ

 ةرهاظ ديدتلا خراتلا اذه نم مسق وه ىذلا دالبملل رشع سماخلا رصعلا ظ

 كلس يف تلخدو معئانصلاو فراعملا يف لايمكلا ةحرو هيف .تغلب ايوا. ناف

 ةيوغ يف لويمالسا حتتف دعب. رصعلا كاذ يف اضيإا ةيلعلا ةلودلا :تذخباو ندقلا

 ةيرحعلا روهالا

 للإطار تيجوت ًاهاس انركذ < نيملسملا دس :لوبمالسا كلخند انو
 اورد لو ميس ايف قافتا لصحم م هنكلو ةيقرسشت هلا كلامملا ىلع ءاليتسالل ابروا

 ارا امو ااموي بستكك تن 1 ةينسلا ةنطلسلا اما عفان ءىشب 58 نا لع

 ىلا نوس اعلا لصوو 1 ةيلغلاب هل قرع لودلا ةفاكتاعح ةوقو 0

 هيام تاتعالا لل ايليلرق كلم كمين ارقي ًاحيتلاا و“ اةئايف تاب
 ا تاحوتف زوانلا مياس ناطلسلا حتتفا ةيرحصه ةرشاعلا ةئاملا لئاوا ىفو

 4 ةيمالاسالا ةفالخا ىلع 2 كلذ ذا ناكو اش رفاو ايسا ىتعطق ِق ةميظع أ



 ) و١ (

5 21 

 ملا مم تدرون رخل ةرث 0 ايكوش تيوقو هيلعلا ةلودلا ؛ ناد

 جتتف و ةيرحللا ةوقلاو ةيركسملاو ةبكلملا تاماظنلا و نيناوقلاناواس ناطلساء دلو

 اقر ًارحنو ارب اهتمظعو ةينسلا ةتطلسلا نأش رهظاو ةميظعلا تاجوتملا ٍ

 ةديدش ةوق د فاير كلم ىوسن رف 5 كلذ يفو 8 ًايرغو

 . .كلامم عيسوتل هسفن تبأرسشاو ايلاتسا يف ةعقاولا نالبم ةبقود ىلع ىلوتساف
 يلوهان ةلاا تناكو ًادج ةميسج ةلود ًاضيا تناك تقولا كلذ يف ايناسا ةلودو
 ىلا ضاردراو .ايقن رفا يف ةريثك نكاماو ايابسيسو ايسدواس رئازحو ايلاثا ف
 نبا جوزت دقو . ايناسا كلم كح كن كلذ ميج اكريا قادستكا

 ةلئاع نم ئه يذلا ركذلا فلاسلا انيناملا ووطازبما كيردر رق نيا ن0
 انيئاشسإلل اكلم واصإ يذلا (ناكلواش اهدا اهنايسا تس ل غروبساه
 نوكم نا ىوسن رف دارا ةيدالم هاو ؛ةس ناابميكم ءافو فلكي هاذ

 ف باخيتنالا مهن م نذلا ءاصالاو ةفقاسالاو ابالا كلذ يف بتاكو ًاروطاربما

 ناتلودلا تمضناف ةيروطاريمالل ناكلزاش نوضتنملا بختتناو 06 كلذ هدب

 لعجب نا ناكل راش ىونو ةريك ةدحاو ةلود اثراصو ايناساو ايناملا نايل

 ناملراش هاون مةدحاو ةموكح ابروا عيمج

 ناكلراش نبب برخلا باب حتفنا ىتح ليلق هز رعي كلذ لع ىلع ءانسو

 نا طرق ىلع هقلطا مث ًاريسا | ناكلراشي بنخاو) ىقوضرت كف 4يوشرخد

 ناكلراش ىلع نيقدنلاو ة ةرلكتا قود عم قشا كلذ دعب و .ايلاّسال ضرع ال

 ىف ناكلراش ناك كلذ ءانثا يفو ةيطاصملا دقغ لع اوه كاو اضا اراثث
 كلذ نمو ايدراسمول ةككم جاتو ةيمور ةيروطاربما جات ابايلا هسيلاف ايلاَسا

 ايلاتبا ىف ةيروطاربمالا جان دحا سيلب مل

 ةعقاو اينابساو ايلاتناو ايناملا نيب اسنرف ةلود تحضا لاخلا هذهل ًاراظنو

 هذهنم لم صيلخم يف اسرف كلم ىوسن رف دهتجاو ةيروطاريمالا بلاخم يف

 ةّقررط دجم مل الو . سيلا قيضم يف ىبسلا كلذب هسفن ىتلا هب اذاف ةطرولا

 ناطلسلا رفظ هلقع يف ليم ناكو ينوناقلا ناملس ناطلسلا ىلا ل ةاحعالل

 هتوطسو هتل وص 1 ني امب كلذو روطاربمالا ىلع هتوقو ينوناقلا ناولس

 ,ملو رئازجلاو سنوتو سابارطو سدورو راجما يف ةلصاخلا ةليلخا يأ



 7الا د  م 000000

 00 أ

00 

 010 ١١ تفتلب و رصعلا كلذ ف مملاهجو ديدشلا ارروا لها بصوس لاس 0

 هيلا راشملا ناطلسلا نيبو هني ةيسائم ثادحا حجر لب ىنيدلا فالتخالا

 ظ ربلا يف ةلياو ا رازم اة ديتسا هنا 5 ل0 ا لحال هم دا ديتسالل

 عباسلاو عبارلا لصفلا يف هاب ام ىلع رحلاو

 ايابلا ةموكح اودرو اونعطو ابروا يف نوين اتستوربلا رهظ كلذ ءانثا يفو

 ليجتالايف ةيلصالا لئاسملا اوريتعاو سئانكلا نم مانصالا اوعفرو ةيناحورلا
 ةيوسعلا ةنايدلا روهط دعب تقو دعب .ًاتقو املع تديز ىنلا لئاسملا اوركتاو

 ابلا يف ةصوصخم تاداقتعا كيلوثاكللو . ًادج ًاطيس. ًابهذم مهل اوذختاو
 اذهلو ماحلا نع وهف هفرعيو هب ملك ءىث لك ناو سانلا اياطخ رفغي هنا اهنم

 ةهجلك يف ةيهذم بورح روهظ ىلا تدا نيفرطلانبب ةوادعلاو ءاضغنلا تلصح

 ناطلسلا فاخن ناك هنال ةيهذملا رومالاب مامهالا ىلع رده مل هناف ناكل راش امو

 تااتستوربلا بهذم رمشتنا ليلق نمز يفو ىوسنرف ةلئاق فاخم هنا م” ناولس

 ًاضيا اسنرف ىلا ىرس نكي ناو بهذملا اذهو ايناملا نم ةريثك عضاوم يف
 بهذم ىأر امل كلذلو ةقلطملا ةموكحملا ىلا ًاريثك ليم ناك ىوسن رف ناف
 ةقلطملا ةموكحلا ًارباخ» هنوكو ةرلا راكفالا بهاذم ةلمح نم تناتستوربلا
 راشتنا درب مف ناكلراشل ًادض هدد نم ابانلا جارخا مدعك ةيسايسلا هتاعلاطملو

 - مس م عس ممص مح ؟ نمل سمح عصا عم

 فارطا عيمج يف عاش ٍبهذملا اذه نوك عمو . اسنرف يف هتعاشاو بهذملا اذه
 كفاتست و رلا نك كلذاو . بقاغي تناتدتو نب يصر نم لك ناك اسن رف يف ناف ابروا

 هيلع ناكلراش نوكرح ايناملا يف نودوجوملا
 ناطلسلا لخد ةيمهذملا ةعزانملا هذه نم ةدافتسالا يف ةصرفلا زاهتنالو

 ةيرجه نيثالثو ةعستو ةئامعست ةنس يف كلذو راجل دالب ىلا ًارارم ناولس

 دعب واهنع اوعجرف ةيمالسالا رككسلا ةمواقمل تناتستوربلا دما ناكلراش نا مث

 مم قفنا نا م كلوا لع ىرخا مك ىوسن رف حتف نينس عضب

 ءادسا دنع هدعبو ةحبتت لوصح نودب ةكراتم ىرجا ناهلس ناطلسلا

 ةباعلا ةلودلا ىلع 1 ل كل كك راش ةنطوو هلع هلم برم

 هعم اهءراحمو

 0 يرئاه هدلو كلملا يف هفلخو ىوسنرف تام ةبرجم هه: هنس يفو



 «؟4)

 5 تناتستورب ءاسما عم قفنا اسنرف يف نبذلا تناتستوربلا مدعا هنوكعمو#

 ناطلسلانم دمتسي ناكو.امهنب تعقو ىتلا بورملا يف رصتناو ناكلراش ىلع
 هلاليتسا نع ًالضفو . ةدجن ينونامهلا لوطسالا هيلا لسراف هساك نالس

 نم ضيا  درتسا .هناف ايلاملا فرضت يف ةدوجوملا سول كلام شل
 اسنرف باوبا تدسو مهدبا يف ةنس ىتئام نم تناك ىتلا هلاق ةسدم زيلكتالا

 ظ زيلكتالا ماما
 ىضارالا در نع زو ةيلعلا ةلودلا عم هءورح يف ناكل راش بلغت املو

 املو تااتستوربلاو كيلوثاكلا نيب عما يف دهتجا نييوسنرفلا يدباب تلخد ىتلا
 هع ةنس يفو هب هتافرصت ءوسل ىهدلا ىلع مقن كلذ يف لئاط ىلع لصحم م

 ةيروطاربمالاو اسغلا ةلود كرو هدلو ىلا ايناسا ةلود صا لعج ةيرث

 ةوادعلا تيقو اينابسا يف ريد يف وه لزتعاو راجلا كلم وه يذلا هنخا ىلا

 نوروطاربمالا لغتشاو ةثوروم ةيراح غروبس اه ةلئاعو اسنرف ةلود نيب

 ةيهذملا تاعزانملا يف ًايناثو ةينائعلا بورملا يف الوا
 بهذم روهط هيلا اد يذلا بصعتلا نع تأمن ىلا بورطا هده در

 ضعب سما ف اسسورو ةراكساو اسنرف لود تلخاد ا م تناتسنورلا

 ايناملا يف ذوفنلا باستكا اوربتعاو محل ددوتلاو ةياملا هجو ىلع ناملالا ماكح
 ًاثيف ًائيش يناملالا داحتالا يف للخلا لخد كلذبو.مهحملاصم تايضتقم نم

 بهذملا ةيامح دصق ىلع ايناسا يف تماق ذئتقو ىهذملا عازتلا اذه مقافتلو

 طئاسولا لبقت اهنا ةيلصالا اهدعاوق نمو تيوزملا اهمسا ةفئاط ييلوئاكلا

 يروا يف لثملا ام برضي تيوزملا ةلكو اهدنع نسح دصقم لك لوصح يف

 كلذ دعب تذخاو قالخالا ىدرو نيهجولا يذ ةميغلا يكرم يف نالا ىلا

 ايروا لود اهمتدرطاف ةيسايسلا رومالا يف لخادتت ةفئاطلا هذه

 نيوسن رفلا نا كو فراعملاو مولعلا يف سانلا حجن ىوسنرف نمز يفو '
 ريغ ًاضيا اوناك ءالصالا ملاظم نم نوصعذتبو نوكشي تقولا كلذ يف اوناك

 نم اسنرف يلاها ىوسنرف مرحاو ةئردرلا اهنامعا ببس مهتموكح نم نيضار
 ةيمومعلا راكفالل هرمصحو . ةيسايسلاو ةيبهذملا راكفالا ةيرح عاونا ةفاك

 ا يف اسنرف ةلودل ةنسح ريغ هتبقا تناكةجردلا هذه ىلا كلذ ينهغولبو م

١ 
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 0 هللا انشا اه اهنع ًاعنو ناكلزاشو ىوسنرف قي تناك ىلا ةوادغلا كلت ا
 ١) ءديدش قض ِق انروا تءقوا نينس ةدع امهنس تدتما ىتلا ةديدغلا بؤورخلا نم

 0 ناكلراش نا كلذ ةلمح نمو . ركذلا قخيتست ةمهم روما ترهظو

 ْ ًايع امهنم لك ناكو - رصعلا كلذ يف ابروا كولم زك قم انك ىنوسنرفو

 ..اهلك ابروا لعجم نا امهنم لك ليختق ءامترهشو اهنأش ءالعا ىلع ًاصيرخ هتلودل
 . ناطلسلا دوخو عم كلذ هنكمي م نكحاو نالراشل ًاديلقت هل ةدحاو ةلود

 ' ىلع الل ركنماو ىرسلا ةلروط ارا تخن ىلع ًانلاخس ناك يذلا ذئتقو ناولس

 ف ناك نيقدنلاو زياكنالا قلوذ خف ةلك  ناق داو ملاعلا ركحا

 نم ىوشنرفو ناكحاراش هروصت ام جرحم نا احساف ةدشو ةوق

 ١) ةيماتناكق امهنس ةندلاو بوركلا ما يف ةلخادملا يف اناذتخاو لعقلا ىلا: ةوقلا

 "001 رسعلا كلذ. قف . السين ًاقاقتا نادقت اروظو ' اهدحا مه ناد

 / ىلعو ٠ لئاوالا دنع ًادوهعم نكي يذلا داحتالاو قافتالا لوضا ةوخؤلل

 | تاقالع يف تربتعا ىلا تاقالعلاو موسرلاو دعاوقلا نيفل وملا ضعب دخا اذه

 لوصالا نم ناك امو هوكرت ًاريضم ناكاف همكحلاو لقحلا ىلغ اهوقيطو كاودلا

 ظ « ةنسح اياضق ضعب هيلا فيضاو هيلع اوقفاوو هوابق ةمكحلا ًاقفاونم ةريتعملا
 هورودإ) مساب اقورعم راصو ةبلودلا قوقلعا ىلع لمتشي نف دوخولل رهظف

 لاملا قوقح ىنعا « ناز هد

 اوفلاابروا ءامكح نا مث للملا قوقخ ردق فرع بورما هذه ةليسوبف

 2 دعوقلاو لوصالا ضعب اف اوعضو ةدددع ًايدتكا نم لاعب ًانماز كلذ دعب

 ةبحوملا ةنريخلا داوملا نم اهنا مهككولم كرداف نفلا كلذ نساحل ةديؤملا

 نالا ىلإو . مهب ايف تدقع ةدهع انساك امتوربتعي اوراصف: ةخارلاو نمالل

 نا ىغتشال كلذ عمو نفلا اذه رارقو لوصا فلاخم نا ام ةلود ردقت' ال

 نف: لك مواقت .ىه ىتلا ( بلغ نم مكملا إل ةدعاق راكفالا نم جرخن

 . يف ًادهع نايلس ناطلسلا نم اوسنرف' لان ةحورشملا لاوحالا ةسانعو

 ' دهعلا كلذو .ابروا لودو ةيلغلا ةلودلا نيب دقعتا دهع كوا وهو هم ةئس

 | تادايز هيلا تفيضا كلذ. دعب مث تازاسيتماو تادعاسم ضب ايوا“ ناك
 5 ةلودلا نيب .كلذ, دعب, تلقح ىلا تادعاعتدلا ًائماسا» قاكو .ن تاس يع
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 ن6 هيلعلا ةلودلا دالب يي ابروا راجت ناك رصعلا كلذ يثو ٠ ابروا لودر

 نوميقي ال اونا كلذاف .نينماتسملا وا نيفابملا لاو سباك يل وتحل تناكو دج

 ةدعاسم ىلع ةفوقوم ةيراشككالا مايا يف ةراجتلا ةيرح تناكو ةتس نم كا
 رف حرفالا دالب يف ةيلعلا ةلودلا را سس نك مهنا ثيحو ةيلعلا ةلودلا
 تازايتمالا ةلباسقم يش ايروا لود نم يش بلطل اموزا ةيلعلا ةلوادلا تر

 ةدهاعم ىلع دانتسالل ا اي ري مو 57 اهايا امدنم ىتا تادعاسملاو

 ٍلوصالا عارت مب هيلع ليسو ٠ . ةياكلا اهتوق ىلع ًاداتعا كلذو ماكدحالا

 ِتناك املو .ابروا لود نيبو اهني تدقعنا ىتلا تادهاعملا يف ةياقتلل ةعرألا

 دجوب الو زايتمالاو ةدعاسملا لبق نم ىطورش نع ةراع هينوامحلا تادهاعملا

 ريغتت ال دوهع مكح يف اهتريتعاو ايروا لود اه تكسف اهلياتع يف ٍءىش

 نوسروالا ذخاو ٍلامكلا ةجرد ىلا ةسورحلا كلامملا ىف ٍةحارلاو ةينمالا تاصوو

 نم ريثك مهعم لخادتو نينطوتملا مكح يف اوراصو ةرثكجب اهلا نودراوتي ||
 هما لكشي لب مهفرعب لمعلا رذعتب ناك املو. ةيراجتلا رومالا يف نطولا يلاها
 لاخلا هذه ماود ناكو ةكلمملا لخاد يف يلاهالا نم تازايتمالا يوذ ىلع
 ًايراح الا ىتبو اهحيقنتو تادهامملا ليدعت نكما اف للملا قوقل اوباغم
 مقسلا ميدقلا هعضو, ىلع نالا ىلا

 تكرداو امهعمطو ناكلراشو ىوسنرف صرح ابروا لود تدهاش دقو

 لصحلب لودلا رئاس ىلا ةسنلاب ةوق ةدايز تيستكا اذا لودلا نم.ةلود نا

 رصعلا ِكلذ ذنمو.ًامزال ةيسايسلا لوصالل ةنزاوم عضو, تأرف ىجومح رطخ
 هنزاوملا هذه لوصا لزت و هنؤوق ةدايز يف مهم بدي نم عنم يف تعس

 الو ب ةيلعلا ةلوردلا, قح يف ةرهاظ. ضيا اهتدئافرور. نالل ىلإ ةيس
 ريدتلا لع. اف وقوم .لويصللا ركض ىلا ةمهلل نومإلا ىرتح ل 0

 ةراداو ةملكملا نف نع ةرابع وه يذلا ( تامواسدلا ) نف أثن ةمححح
 ةيجراخلا رومالا

 اذه ارروا ةيندملا ناك ناكلراشو ىوسل رف قيوكح نمز نا لصاخعاو ب

 ًاموب مدقتلا يفإ كلذ دعب ”فراعملاو مولعلاو ةيندملا تذخا مث ديدج رمصعا

 1 > ليوط عل ل تاب ةدساويةيفد يشتت ل يللا 4 ١
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 لوبناتسا يف ىن»س ناهلس ناطلسلا ناك امدنع ةلا ىوربو .لامكا ةحرد 0

 ةيشحولا مهتاداع اوكرتي مل تقولا كلذ ىلا نوسروالا ناك نيناجملل ءافشلا راد

 يف هنوقلبو ناطيش هيف لخد نولوش صخيش مهدنع سيح اذا هنا ىورو

 قرتحيف راثلا

 تايراحلاو عئاقولا بيس برغلا تاهج يف ةيمهالا نم لصح ام ىلع ءاسو

 000 ىلا نايلس ناطلسلا هحوت .ناكلراشو ىوسنرف نب ترجح ىتلا

 ا ىوقتت اسور ةلود كاذ ذا تادتنأاو انهريغا نا ىلك مانعا نع < و

 الد نارتو ناهردزا ىتبالو ىلع تلوتساو ةيلامثلا تاهحلا يف ًائرشف

 ًافوق امون وع كلذ دعب تذدخا 3 . اهترئاد عيسوتب ةوق

 ةعسج ةلود ًاّقاس ا 5 ىلع ايناشا ةلود تناك رصعلا كلذ يفو

 درج ءامدلا نوقرع اوناك مهنا قتَح دج نيصعتم لوياسالا ناكو

 نيجراخلا رظلاو ردغلا عاونا نم اًئيش اوكرتي مل كلذلو . نييكيلوثاكلا مهتنهك مالك
 مكف . سلدنالا لها مالسالا هب اولماعو الا ةيناسنالاو فاصنالا دح نع
 مالو مهلمش اوتكشو م6 ويب او باقعلا عاوتاب مالسالا نم 1

 [ تاو اضس اوك ملو مالسالا نم اقيم :رلنالا ذوب نأ طلخا

 مح ووذو نوندمتم مدقلا نم مالسالا ءالوه ثيحو ايئابسا ةعطق ِق

 لوينابسالا مهب ىرجا املف فراعملاو عئانصلا بابرا نه ريثك مهفو ضرعو

 سلدنالا دالب مهنهتلخو ةمكحلا ةدعاقو ةيلودلا لوصالل ةرياغملا لامعالا هذه

 نم صلختلا ىلع ردقن ملو لالحمضالا يف ثقولا كلذ نم ايناسا ةلود تعقو

 ابروا لود رئاس ةجرد ىلا اهتيندم لاصيا ىلع الو فعضلا ةلاح

 ناش ركذ 6 اسنرف يف عنملا ديدش ةعونم ةيناتستوربلا ةفئاطلا تناكو

 ركل ةلر 6 اههف ترس ةرحهلل ةنس ىا ريس نمز دعب هنا الا

 تايراحم كلذ ببس تثدحو اههذم يف نيبوسنرفلا نم ريثك لخدف ةيهذملا

 ذاو ةيشحو تالماعم رخالا لماعي امهنه لك ذخاو كيلوثاكلا نيبو اهنس

 ةيهذملا بورحلا تدتشا تناتستوربلا نه ةيكولملا ةلئاعلا ءاسما ضعب راص

 اولخدو سيراب يف كيلوثاكلا ضن يللايللا ىدحا يف هنا ىتح حيردتلاب تدازتو
 1 ماعلا لتقلا ىرح اذكهو مهرخآ نع موكلهاو تناتستوربلا توين 1



0542 

 سواراق يفوتو ىمحن ال سوفن مهنم تفلتو تالايالا ضعب يف تاتستوولا#
 يره ممات نشف ةلْولا ةسقولا ءدلط ءارسا نس وص ا عساتلا

 همرحو كيلوثاكلا هنم لعفناذ فطللاو ةقرلاب تناتستوربلا لماع ثلاثلا .

 ىذلا تناتستوربلا سير يرنه عم قفتي نا ثلاثلا ىرنه ىدل ررقتف ابابلا
 هيلع لخدفهناريلا لابج فارطا يف مبقمللا نوبروب ةلئاع نم راوان كلم وه
 كلم يره ىوس ةيكحولملا ةلئاعلا نم دحا قش 5 رحنحلاب هلتقو يروخ

 هيلو ىلع نزولا اد ةدئاسا قفاوت موا ايانلا همرحو كيلوثاكلا هَ 0 راوان

 2 يف ةريملا كانك قف وك امنسو سيراب يف ىىومعلا اسنرف نع عمتجاف

 ريصب نا لما ىلع هنتفلل ف يرنه لوّش بعشلا مومحع ىدان ذا كام بيصنت

 مم ابجاو ءارجاب تناتستوربلل نذا نينس عضب دعب و سيراب لخدو ءاْخ ًاكلوثاك

 ةيرحلا يف
 ىلا ةيهذملا بورخلاو تاعءزانملا هذه نم تبرخ.ىتلااشنرف تحارتسات ١>

 مع اهيراجم يف يرجت رومالا تأدتبا امدنعو ةئس نيثالثو ةعست وحن تدتما |
 نحبلاب هنرمضو هنن رع يف وهو عبارلا يره ىلع قيررطلا يف نيراملا دحا

 ةصو هما تلعج را ناك هناك 1 راص يذلا هدلو نا ثمحو ه هلتقف

 هني زخلا يف ةدوجوملا دوقنلا عيمح تقفناف ةئيسلا قالخالاب ةفصتم تناكو هيلع

 ىومعلا سلحملا ءاضعا عمتجاف ةئيس ةلاح يف اسنرف ةرادا تحبصاو ىدس

 بطخلاو ثحاملا يف مهقو اوفرص مهنكلو ةركاذملل ةيرجم +٠١ ةنس يف

 دعب نم ىومعلا سلجلا عمتجم لو ةحتن نودب اوقرتفاو اهتحح لئاط ال ىتلا
 ميظعلا اسنرف لالتخا لصح نا ىلا كلذ

 هنريغو ويلشير لان دراكلا نسف ةدشسلا ةلاخلا: هذه تغلب :ناو اسارفو

 . لوالا نم 5 ةوقو ًاذوفن تشكو ليلق تقو يف اهفاوحا تلح

 ةفقاسالا نم وهو اسنرف يف ءالكولا ةسائر ًارخؤم ىلوت يذلا وه وياشبر اذهو'
 ءالصالاو تناتستوربلا ذوفن رمنكل ةيساسا طئاسو ةثالث هتسايس ىف لمعتساو

 نيفلاخلا ءالصالا مادعاب ما هناف ثالثلا يف هاعسم حجنو غروبساه ةلئاعو

 ديدهتلاب قيضو اسنرف يف تاعطاقملا باحصا لوصا ةيلكلاب كلذ دعب طقساو

 ةلود ىلع ايناملا تناتستورب كر راصو اسنرف يف نيدوجوملا تناتستوربلا ىلع
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 ١ ني ةيكلوناك ةلود اسنرف ةلود نوك عمو ء اسنرفل مهلختسيو ايرتسؤا
 5 ايا ءارسأ نيم تح ىلا ثابراحلا ىف. ىعمو اس تالخادملا نع رتقت
 :سمر ىع ىتلا ايرتسوا ةلود نيو تناتستوربلا بهذم رمثن يف نيدبتحلا

 ةيسابسلا رييادتلا هذه لثعو٠. روطاربما ناونعب كيلوثاكلا بهذم نع نييماحلا

 ةيلوالا لودلا فاصم يف اسنرف ةلود لعجو . ةيحراخلا اهروما ةرادا نسحا

 ةئس يف تامو . مولعلاو نونفلا قرت يف ًاضيا دهتجاو فراعملا ًاسلجن متتتفاو |

 اكلم رع عبارلا سيول هدلو راصو كلملا تام ةنسإ هدعبو ةيرجم ٠٠و؟
 " ةلكوو هيلع ةيصو هتدلاو تراص نينس سمخ ًاسرقت .هرمع ناك ثيحو اسنر فل
 ءالكولا ةسائر تضوفف غروسب اه ةلئاع نم اينابسا كلم تن, ىهو . ةلودلل

 ىلع كلس اضيا اذهو. ويليشير باحا نم وه يذلا نيرازام لاسدركلا ىلا
  رمتساو. غروبساه ةلئاد طاقسا لجال ويليشير اهذخما ىتلا ةسايسلا لوصا

 ١ ررض درجل ايناملا يف تناكح ىتا ةيهذملا بورا يف ةلخادنلا ىلغ
 تناتستوربلل دعاسم ربيكحا تناك ىتلا جوسا ةلود عم قفناو ٠ روطاربمآلا

 ةدع ةلغلا اسنرف ركسع لانو .ايناساو ايرتسوا ىتلود ىلع بوركلا هذه يف

 يف ءدقع يذلا حلصلا ءاضتقا نم ناك كلذ ىلع ءانبو .اهركاسع ىلع تارم
 قوقح ىلع قيدصتلا راصو اسنرف ىلا ةليلق تالحم كرت ناب ٠١٠4 هنس

 أ دول طقسو امانا الالقتسان انناملا ءاما لقتسا: ةروصلا هذا - تناتستوولا
 ءالصالا ةنروهمجم ةهش ايناملا ةلود تراصو روطارمالا

 يفإ ع.تجي اينامرج ةما سلجم ىرخا ةرابعبو ايناملا ةلود سلجب راصو
 ءاسسصا, مهنم نيعب راو نيتئام نم افلؤم ناكو (رافاب يف ةنئاكلا نوبستار ةنبدم
 نواسرب امناو مهسفناب ءاسمالاو ر ولا ربمالا هرضحمب الو. ندللا' باونو ةنهكو
 نويلوبان مايا ىلا لاوملا اذه ىلع ًايراح ايناملا لاح ىتبو ءالكؤن هلا

 ترءاثوب

 ' ةيهذملابورأا نم ةروصلا هذه. ىلع تصلخم تناك ناو ايرتسوا ةلودو

 ةيلودلا بورح نم ةيلاخ, نك مل اهنكل ةنسا نيثالث نم ًاوحن تدتما: ىتلا
 0 ا ةلود لوا اهناكم اننوك نال ! دب راش اهفعض: نويوانسن رفلا ظحالا ايو. ةيلعلا

 0 0 7 1 1 ا

 اسن رفا تبوررح نم اضإا نويوارتسوالا صلختب ) اذهو.ايزاوا يه 1

0000-0000“ 
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 1” هجولا اذه ىلع ةيجراخلا اهروما 2 تءدش دق تناك ناو اسنرف هلودو >1

 اهريجاف ةيلاملا رومالل اهتاظحالم مدعل ًارظن ةيلخادلا اهروما يف ترخأت اهناف ||
 فيلاكتو وكريولا عضوب ًارارق تردصا نا ىلا مهاردلا نم اهتتبزخخ غارف

 ةبرجم ١٠.١١ ةنس يف سيراب يف نابصعلا روهظل ايس كلذ ناين ةديدج
 رهظ هنا بيرغلا نمو سيراب نم نيرازامو هتدلاوو رمشع عبارلا نيو

 تلخدف مادعالاب كلملا ىلع مكحو ةرتلكتا يف لالتخا اهتاذ ةنسلا يف كلذك
 ةلخاد بورح تئدج نا دعبو .لارنج اهربدب ةيروهمج ةئيه ِق ةرتلكما

 ًاضيا نيرازام ىتا ةدم دعبو كلملا لوق يلاهالا رهظا اسنرف يف ةريثك
 اوداتعا, نييوسنزفلا نآ ثحو لوالا ءذوقن قاف اذوطت ابستكأو سدا
 تادادعتسالل ًايبس كلذ ناك لالتخالاو دسانملا نيب تالالل ءذص ل
 ريدم لازنحلا ةدعاسعو انابسا نيبو ابنه بورخلا تمادو اسر ا
 ايبن رق ىلا ةريثك ئضارا تكرتو اساسا ةلود تملتنااسن رف ةلودل ةرلكشا دود
 ايناسا كلم هنساي رع عبارلا سيول جوزتو كلذ. ىلع حيلصلا دقع ىرحو

 ةلاح يف تررقتو اه ثدي ةيرخلا نا الا ةكلملا تديعا ًاضيا ةرتلكنا فو

 ىوق سيراب ىلا داع امل هناف رششع عبارلا سيول اما . طورمشش تاذ ةموكح
 لدام هتكر# رهظا ىتح دشرلا نس غلبس داك امو ةدايزب ةقلطملا ةموكحلا

 ةراسحلاوةوقلاب ةنس نيسمخ ىلع ديزت ةدم مكح هنا عقاولا يفو هتعاجش ىلع
 الا كلاسم كلس اعرو

 مساب ةريكحص سلاجم ةريكلا ندملا يفو سيراب يف دقعي ميدقلا يف ناكو
 نيناوقلا ماظن يف الو ةلودلا ةرادا يف لخادتت ال سلاجلا هذهو . ناملراب

 مهشاظوو تالايالا نيواود ةباثمب اوناك امناو . ةرئلكنا وتنرإب سلا

 ' ديبقت ىلع نيروبي اوناكو . ةففاتئتسالا يواعدلا ةيّؤر نع ةرابع ةيلصالا

 | اهاضتقع يرجيل كلملا فرط نم مظنت ىلا نيناوقلاو ىطعت ىتلا صماوالا

 ىتح ًانيفخ انش, اهسقنم .مدقت :نيلاخحلا هذه تذخاو . تاما

 ١ يماوالا نم مهدنع نسحم ال ام نوفلاخمو نيناوقلا ضعب ىلع نوضرتعي اوراص
 | ١ سيواةلماعم دارإ سيراب. .ناملرابو..دبقلا, لجالا كلملا فرط .نم لست ىأ
 0 عما لعجو مب امي ف . سمالا لوا يف كلذ. لثم رفع عبارلا
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 1 تاك د هتفظو دح ىلع ناملرالا فقواو ةقلطملا هتموكحم هل

 رهظو ءالكولا سمر نيرازام تام ذا يلاملا قيضلا ةباغ يف تقولا كلذ يف

 سيول فرصو ةلودلا اهب تعسوتف تاكن رفلا نم نوبلم اتئام لاملا نم هدنع

 يف رظنس نا مزتلاو ءالكولل رذماو 7 كيصت ١" نع هون اةيلا" راشملا رشع عبارلا

 مهل عضوو هصخش فئاظو ءالكولا نم دحاو لكل نيعو . هسفنب ءىش لك
 هنذأتسيو اصملا نم هبق رظنم ام هيلع ضرعيو هد رفم مهنم لك يأ نأ ةلاوصا

 تجارف ةبكلملا حلصاو دادعتسالا يوذ نم ا لع ركل عا اهف

 ىرحا ةغراف 0 ةربثل " تناك ةلودلا نود نا ها ا مئانصلا

 "0 را ةلاشراموا "امظتنم هركسغ ناكو ٠ ند يرش لااا ةيلاملا روما

 تاماكحتتسالا نف يف ةلوشم 0 مل يذلا نابود سدنهملاو روهشملا نروت

 امركردع ةهج نم اسنرف تناك تقولا كلذ يفو . نالا ىلا ةربتعمو

 دادعتسالا ةماث

 نا سيول بلطف رثع عبارلا سيول ةجوز دلاو ايناسا كلم تامو

 ١ لبقت رف هتجوزل ًااريم ايناس فرصت يف ةنئاكلا اقيجلب دالب ضعب هل كتي
 ةريثك نكاما ىلع ىلوتساو برحلا شيول ناعاف ايناسا كلذب

 قتلود نيب قافنا دقع راص ةيسايسلا ابروا ةنزاوم يف لدعلا ىلع ةظفاحلا لجالو

 نم ليلق درو حلصلا ىلع سيول اوريجأو كنملفلا ةيروهمحو .جوساو 2 لكنا

 نم وهو ًادج ًاينغ ناك تقولا كلذ يف سيول نا ثبحو اهلع ىلوتسا ىتلا نكامالا
 00010 لود ريغ ايكرحتل :رظنلاب كتملقلا ةيروهمج نم ردكتف ركلا لها
 ابتكامب ىلع ىلوتساو ةعرسس اهمحاهو برحلا اهبلع نلعاف هانركذ 6 همارم
 قلك لا زجاوح اوحتفو مادرتسما ةس دم ىلا نوكئملفلا بحسن اف ًاعبمح

 لودلا رئاس اهتداعك كنملفلا ةيروممج كا .نودوسنرفلا عجرو ءاملا

 يف عرشو تاركحسم ةلمح سيول بترو امر تماقف اسنرف ةلود ىلع
 اناا ابلغو عشوم ل نويوسنرفلا رصتناو فرط لك يف مهلاتق
 قرغاو 0 ًادغ ايليسيس ةهج يف تمقو ىتلا ةيرحلا ةبراحللا ف يواسن رفلا

 قابلاب رضاو كنملفلاو اينابسا كارم نم ًاريثك
 راطضا يف مهل ةبراحملا لودلا تلعج مهلامعا يف نيبواسنرفلا ةراسجو /



 (؟#414)

 ةلود تيستكا ةيرغ ١١م5 ةنس يف تدقع ىتلا ةطاصملا هذه يفو حلصلاولا

 اهدصقو ًادئاز ًامدقت قراعملاو مولعلا يف ذئتقو تمدقتو ةريثك نكاما اسنرف
 اي وما 0 تراصو عئاسصلاو نونفلا ناقثا ٍِق نوروهشملا لاحرلا 1

 ةناغ ىلا دُتتَوو تلصو اهناف ةيواسنرفلا تادآلا صخالابو ءئيش لكل 0

 كلذ لاحر نم نييوسنرفلا نيخرؤملاو نيئشنملاو ءارعشلا رهشا ناكو لامك
 ليصخ سائلا لغتشاو . ابروا رئاس يف رائتعالاو لوبقلا مل ناكو . رصعلا

 ابروا روما يف رششع عبارلا سيول ةلخادملو . لح لك يف ةيواسنرفلا ةغالا

 مومعلا هجو ىلع ةيساسلا تارباحملا يف لمعتست ةيوواسن رفلا ةغللا تراص
 ياسرف ةيارسف. ةإملا ةيشبالا ءاشنا يف ةنغرو فراعملاو مولعلل ةياعر هل تناكو

 اسنرف تّمدقت هرصع يفو٠ : هاراثا" نه-ح ةنسلا ةيشءالا نم دهاشي ام عيجتو

 ةلبمعا تاماظنلاو نيناوقلا تاتو اهماكحاا نا ف ًاضنإا

 ةالاغو :ةقكاف ٠ لودنلا» رئادس ىلإ» ةيسنلابب كتقوتن عيناك اهئاه ا ةناكلا ةلووسلا ا
 ةيركسعلاو ةيكلملا روما يف ءانتعالا ةدايزب املع ىضقت نامزلا لاوحا تناكو
 عئانصلاو فراعملا مدقت ايف ىتَس ىتلا عضاوملاو اهروما يف تلهاست ابنكل
 لالتخا يف“ ةيركسعلاو ةيكلملا اهروها تراصو لاهالاو لساكتلا دب. يف اهتلعح

 كلذ نوضغ يف تناك ناو هو . طاطخالا ىلا تلام فلالا دعب نمو

 ةبسنلاب ةرخأتم تيقب الاف يليربوكلا دالوا ةمهع تاحوتفلا ضعب يف ترهظتسا |

 لاشراملا ؛ةذانق تح ًايظتس اركسع ايرتسؤا كيتو نا” دعو ا.نييوؤالا ف1
 مازهنالا فرعت ال تناك ىتاا ةفواعلا تاذ ةلودلا ركاشع تراص يلوقوق هتناوم

 كاذ نم ةلودلا تراصو.نيبواسمتلا ةبراحم يف رابدالا يلوتو مزهنت رخاتلاو

 اهوصاو اكاوحا ديدحتتل ةجاتحم تقولا

 صخالابولاحو ةئره ريغ يف رصعلا كلذ يف تراص ابروا نا لصاحخلاو

 ةدافلا-قوف ًامادقت تالدقت اهناق ان

 ةمظعلاو ءايربكلا هتخضنو ةدئاز ةرهشو ًانأش رفع عبارلا سيول بستكاو

 ىلعو مظاعتلاو ريكتلا رهظيو 0 رومالا يف ابروا لود عيمج ددع ناكو

 ا لق نم عوضوملا نوناقلا ىغلا هنا ىت > ةيلخادلا يف ارامل ناك لاوحالا هذه

 كك ةئام نم ركأ ناكو تاتو ةنرح ءارحا قح يف ةنس ا

 نان
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 0 اعوتع ناك كلامملا ىلا مهجورخ نوك عمو ممتالئاع بهدم كرت ىلع نا

 يف مهرثكأ ماقا مهنم نوقاللاو ىتش كلام يف اونطوتو ةيفخ مهضعب جرخ دقف
 نيفرطلا نم ةريثكح سوفن ةمواقملا هذه يف فاتو اسنرف لاج

 اكل لف ةذادلا قوق اهدقن ان ركذ 6 :تمدقت فراعملاو مولعلا 40

 725 ءادعا نكي ناو. ةرملا هده. ىفو.,:ثقهعلل اسوم ناك نتفلا هذه عوقوف

 ءارجا تناتستوربلا قح يف لصحم مل ةيندملا قرت ةوقل ناف تناتستوربلا نم

 الا ةلود نأ ازكذ دقو... ةسا ةثام لق. ىرح م ماعلا لتقلا لوصا

 لدلاو ندعلا يود نم  نيملسملا نم, 'فاولا تائم ؛ايهدالب نم. تجرأ

 نم صاخت مل نالا ىلاو تعضعضت ةلوقعم ريغ ىه ىتلا ةئيسلا اهلاعفا ببسبف

 ادا الو كنان ورلا تتتش 'امدنع اهناف اسنارف ةلود كلذكو . فعضلا ةلاح

 مولعلا اهدالب ٍِق ترخأت فراعمو عئانص لها مه نذلا ةعتشلا اهدب نم

 ىضتقي ام ضعب اهبلع ارد هس الانا للعلا 2 ام اعوت عئانصلاو

 فعضلا نم

 ةريغلا رهظاو تناتستوربلا بهذم سيول عنم حورمشملا هجولا ىلعن ةاجخعابو

 اسنرف يف لكش هتسايسل ًارباغم ابالا ذوفن ىأراملو كيلوثاكلا بهذم قح يف

 ًادونبب هيعج ًاماظن مهل بترو ةنهكلل ًايمومع الجم
 ناو ةينامسلا لودلا رئاس تاموكح يف ةلخادملا هل قححال ابايلا نا اهنم

 هءأرو ابالا رارق ىلع ةحجرم نوكت ىمومعلا ةنهكل سلجم ءارآو تارارق
 ىلع اوقفتا سيول هصرحو عملط نم ةنبما ريغ ابروا لود تناك املو

 بركلا ىلا مهقسس س ساو كلن ع ايلف ءتنلنلا ةيروهج تاّسوشَس اسنرف

 دودح ىلع محو هساتستوربلا ةلئاغلا هذهل انرف 1 مدعو ةفنالل نايا

 ةب راحمب , ةلوغشم تقولا كلذ يف تناك ايرتسوا ةلود نا كلذ قفاوو . ايناملا

 ةرتلكتا كلم ناكو اسنرف ركاسعل رثكالا يف رفظلا ناك كلذيف ةيلعلا ةلودلا

 ”اةاارقأ بورما هذه تئدح املف اسن رف كلم, نيكع .كيلوثلكلا ىلا. ليع
 و طقس كلذ بسو 1 2 عونمملا كيل وثاكلا بهذم ةداعال 0

 كلذ ىلع ءاو . مارتحالاب سيول هلتقاف اسنرف ىلا رف لب ةماقالا هل تاتن
 ل هريص هلج ىقابحاو هرم ١0١00 ةنش ىا ةرتلكنا اوتكراب  هملخ
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 0 . كنملفلا ةيروهمل ًاسْيز كاذ ذا ناكو ةزتاكتال اكلم مولغ د ١
 ٠ ةيراح تناك ىتلا بورملا هذه تسجت كلذلو سيول ءادعا دشا نم وهو

 دنع اهوطسا .ناف بلا يف رثكآلا لع'اةعلا اهل اتناك ناو اسنرف ا

 تكلعو ةعينش .ةعزح مزهنا لب تش مل كنملفلاو ةرتلكتا ليطاسال هتلباقم

 طحيقلا رهظو نوروبهشم داوق مهل مه قع و نابواسن رفلا نم ةرثك

 ةلكع افلا اعلا تاسع وكما نيب ةعاطلا مدع تاراما ترهظو ءالغلاو

 تايراحنا يف اهياع ىلوتسا ىتلا دالللا كرتو نيمدانلا نم سيول حضاف ةراحتلاو

 ه.رجث ةعسلو ةئامو فلا ةنس يفو . نيئنس ريشع لاخلا هذه ىلع تدتما ىتلا |

 ةقفتملا لودلا نم اهو ةرئلكناو ايرتسوا عم ةحلاصملا دقع ىلع اروح

 ًاريثك هذوفن فعض كلذبو
 نييكيدنولاو هلو ايسور لود براخت ةيلعلا ةلودلا تناك ءانثالا كلت يفو

 تدقعة نس. ىشم دعبو كتملقلاو ةرتلكتااتتلاود !اهنس تطسوتا ١00
 احدا ورك تاقشم نما كتطلختو ةروكذلملا عبدالا لودلا 2

 باب ةيسورلل حتفو ايسورل تين قازا ةعلق نكلو . ةنس ةريشع سمخ

 ةيسورلا رصصبق ركألا سرطب دهاش برخلا هذه يفو خ3 كلت نم 0

 لود زرط ىلع ةلود مب ظنشو 1 ةردكت 0 ف لعتلا | ككل ةدئاق

 قزلل 1 نلاو 6 0 نخاف حتر فالا

 فئاظولا تراص ىتح اسنرف ف ةيلاملا قبض دتشا ترا كلذ يفو

 يف ناك ةقفتملا لودلا نيب دقعنملا حاصلاو . مهاردلاب عابس ءالصالا بترو

 طقف ةكراتملا لبق نم ةقيقألا ||

 ايليسيسو يىلوانو نالبم ثناكو هفلخم دلو ريغ نع يفوت ايناسا كلم ناكو
 يف اينابسا ىلا تاعبات وربو كيسكملا امو اكبضا يف ناتميظعلا ناتكلعملاو

 قوقح يف حبلا ىف انرتسواو اسنرف اتلود تذخا كلل ارظنف .تقولا كا.

 نوكي ةئنرو نان ايناسا كلم. ةبضو يف نيتم اوهام لع ءانو © ةلاررلا
 سلجا ةيحيبسم ةئامعيسو فلا ةنس يف يفوت امدنعف . سيولل يناثلا ديفحلا

 هتبكلم ىلع ايرتسوا ةلود قفاوت رف ٠ ةيضولاب الع روكذملا ديقطلا اناس اذ

 لود عم جوساو لام تروبلاو كنماقلاو ةرئاكنا ةلودا كلذ ُُق هام
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 ١ اينابساو اسنرف قتلود داجنأ نم ًافوخ ابروا نم 1
 | مهتمبقلب ناب ىضر ايناملا ءارما ةدجنل احاتحم ايرتسوا روطاربما ناك املو

 كلم بقلب اينالا كسره نم وهو لوالا كيردب رف عروب ودنا رب زبكرملا

 رحب فرط يف ةعقاولا ايسورب ةكلمت فاضا هما لحفتسا املو هل ًابالحتسا
 ف لخدو ايسورب كلم يقلب صتخاو هتكلمت ىلا غروب ودنا ربب هقحلملا قيتلبلا

 تراصو ايسورب 1 تريط ابرق ةروضا هذه ىلعو برحلا هذه

 ايرتسوا ةلودل [بنع ًادض كلذ دعي

 اسن رف دونط رفظلا لصحب 0 ١! اموملا بورما هذه عد ضعب يفو

 000 كلا لوا كلذ كنا ىفو ةقفتلل لودلا ركابسل اهم قكألا فو
 ىلإ ىهو ايندلا ىف ةئدتم هعلق مظعا ىه ىتلا 6« هزابج » قراط لح ةعلق ١

 مهد ىف نالا
 ةقفتملا لودلا فالخم نوروبشم داوق نيءواسنرفلا دنع ذئتقو نكي و

 سترب ) دئاقلا ايرتسوا دنعو ©« غروسرام ١ دئاقلا زيلكتالا دنع ناك هناف

 0 بورح ةدع ىف اورصتنا ءالوهو نوروبشم داوق مهو ( نزوا

 تّياضتف ءالغلاو طجقلا اهتاهج لك يف رهظو لولا ةلاح ىلإ اسنرف تطبجتناو
 ةدشلا هذه ىلع ءانو . هترفس يناوا نم ةدبع عاب سيول نأ ىح 1

 قوس نا ابهلمح نم ةييقث ةربك اعطورتب لودلا هتفلكق ةحلاصملا يلط

 نويواسنرفلا سكاف ةبراحلا ددخل اييئاسا نم هديفح جارخال بع

 نييواسنرفلا ةلغب راكفالا تريغت لودلا هتطرتشا ام لكل سيول نعذا امدنعو

 ةدحتملا لودلا ركاسعل اينابسا يف ندوجوملا

 سرطب وهو د رصيبق ناب ا ةعاق بركلا تناك كلذ ءانثا ىفو

 نم ريثكح ىلع ىلوتساو رصبقلا اهلغف جوسا ةلودو ركذلا ٍفلاسلا ربكألا

 عقو مث حترفالا دالب ىلا ةراجبتلا باب حتفو. قيطلبلا رحب لحاس يفب عضاوملا

 اهنم صاخت هنا الا ج هطلابلا اشاب دمحم عم تورب برح ىف ةميظع ةكاهت ىف
 ىلع ءاسو. . هلافشا ىلع رمتساو روكذملا اشابلا نم نامالاو وفعلا بلطب

 ٍلامشلا بنا ةسايسلا نادبم ىف رظنلا لوحم كلذ

 / دقف ةقفتلا لودلا رئاس اما حلصلا ىلا كلذ نوضغ ىف زيلكنالا لامو 0

 هن
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 1 تقل اذا هنا, تيحالو ..انتاساو اسن ريدا "سا 0
 | ايناساانلم درط ىلع نإرصالا ناو ةيسانيلا ةتاوملا ف لتكاا

 هنع نيضار هاياعر ناك نيح ىلع ىصوصخلا ايرتسوا عفنل دالملا نم هحارخاو

 ىلع عيمجا ةقفاومب تادادعتسالا كلذا تر اهل فانمو للملا قوقحل رباغم
 كلم رسشع عبارلا سيول نا ريغ . لاخلا نم ةيسايسلا ةنزاوملا ظفحم حلص
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 اهدعب ىتلا ةئسلا يف ايرتسوا عم اهدقع 2 كتملفلاو :ةتلكشا عم حيلصلا

 نيتاه ناف اسنرف دهع ىلع ثيْش صهاظلا 2 تناك ناو ايناسسا ةلودو

 ةدهاعملا طورمش نم ناكو.تاقوالا نم تقو يف داحتا امهنب لصحم مل نيتلودلا

 فرصت يف ىتلا ايما دالب نم ًاريثكو راطلا لبج ةعلق ةرتلكتال كرتب ناب
 ةيرحبلا اهتوق تدخلا اهنا صوصخلا ىلعو زيلكتالا ةلودددتع كل كين ا

 لوالا لودلا ىدحا تزاصو اهيئاضواهتراح تقرت ا
 زايتما ءاطعا هو ع رغ اس ةدهاعالا كلت ف زياكنالا طرش دقو

 فالا ةسخ كيما ىف ةنئاكلا ايناسا دالب ىلا لخدت ناب ةيزيلكنا ةكرشل

 ايرتسوا ىلا ًاضيا كرت ةمللاصملا هذه يفو . اهب مهعيبتا ةنس لك يف ديبعلا نم
 ىلا ًارخؤم تيطعا اينيدراس نكلو ايندراسو نالبمو يلورانو اقيجلب دالب
 مظع رطخ نم اينزق تضاخو انليسسس ةربزج ءازاب ةعقاولا هوداس ةيقود

 تطحناو هترهشو رشع عبارلا سيول ذوفن طقس ةروكذملا ةبراحلا هذه دعب نمو

 رهظو سفن نويلم ىلع ديز. ام امم فل: هنا نع الضف اهورثو اسنرف ةوطس

 كلا, تلك ابو وكربولا لصوو ءالغلاو طحقلا امتاهج نم ةهج لك يف

 مهمورك تالصاح نم ءىشب نوعفتس ال اوراص يللاهالا رثكاو طارفالا دج
 نمذخؤت مهماود تراص نا ىلا مالا لآو مهدباب اهنوبر خم ضعلا ناك لب

 ةعارزلا يف مظع للخ أرطو اهنولتق كلذل اوناكف وكربولا يقلب اقم يف مهبديا
 مظعو لالتخالا داز نا ىلا لاونملا اذهىلع ةيرراح اسنرف ىف لاخلا تيفو

 هليم نع تاشن ىتلا بسلا لاوحالا هذه نم سمع عبارلا سيول رئات دقو

 هديفحو هسا ةافو نم هردك مظعا ناكو ٠ ةربهشلا لع هصرحو ناغلا ولعل

 يي قبب ف ءارصالا رئاسةافوو كامل بابك فلؤم نولانف هملعم كم
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 ج05



 ع4

 ١ هاصواو ةتافو لش هرضحاف تاوئس 0 هرم يذلا هديفح نا ا

 نك الو باللا اذه يف يب دتقت الف. بورملا ىلا ترداب ىلا هل لاقو

 ل دس ىلا هتاوفه ىلع ةعلطا 1 يلاهالا لاح ةداعس يف دبنجاو يلثم 0

 ل ىلع ديفحلا اذه سلحو ةبرجم ١١١6 ةئس يف يفوت مْ اهبلع مدنو هنم

 ًالبككمو نايلروا كود هبخا نبا نيعتو ٠ سماخلا سيول مساب كللل

 سيولو . رمثع عبارلا سيول ةيصول فانم 0 عم ال فرط نم ةلودلل
 وه انرصع ىف اسنرف يف رهظ يذلا لالتخالا مايا علخ يذلا روهشملا ٍبيليف

 قودلا اذه ديفح نا

 راكفالل ًاديؤم ةقلطملا ةموكحلا ىلا الثام رسششع عبارلا سيول ناكو
 هدا قفو ىلع يلاهالا كلس دقو . طق هب را ىلا لام هنا هنعورب و ةيدادتتسالا

 ةلقو قالا ءوسب ىضش ابرلا نا تابرجلا نمو .ابرلا لامعتسا ىلع | وتفاهت مهنا مث

 اذهو . ام ءىش زارتحا نود قبرط او يف اوكحلاف ندلا

 ةعالخلا هيلا وعدت امو شحاوفلا يف ةريثكآ لاومالا نم هفرص: ام ىلع ةوالع

 نئا زا فلتا هنا م. يلاهالا قالخا داسف يف ًاببس كلذ ناكف تاوبغشلاو

 . ةثالث هردق اسد اسنرف ىلع كرت هتافو دنعو اماوبا حتف ىتا بورحلا يف

 يف لصح يذلا مظعلا لالتخالا باسا نا لاش نا نكعاو كنار تاراثن

 ال5 اق ركذلا فلاسشلا نانلروا قودلا فينك )1 هنابر قال ناك اسنرف

 يلاهالا صاخت نا دعبو ءوسلا ءانرش ًايلتمو افصلاو ةعالخلا ىلا الئام ًاضبإ

 ةعالخلاو ةهافسلا يف ًايعمح اوعقو ريشع عبارلا سيول قبضت يدبا نم
 تس وا سمح ةدمب اسنرف ةلود نيد داز ةروصلا هذه ىلعو . هل ًاديلقت

 نوثح نا مدقلا انكهد لع ةذائرا كنارف ” قايلم للصلا نين

 ضيىعو ( دال ) همسا قودلا ىلا لحر ءاح نوردلا كلت ا ةطساو ىلع

 .ةيراح ةكرشوي كنب ثادحاب ةصخرلا لانو ةبحت ةيبرغ ريبادت ضعب هياع

 اف ناسح ال ناك ىتا كنلا اذه قاروا تلوادن قودلا عم قافتالابو

 | عمو٠ ع اسرف يلاها دوقت كنلا اذه عج نيلس ةدم فو كيانكا ١

 00 ةميق تفعاضت ساسا الب اناك ةكرمتلا هذهو (كنبلا اذه نوك
 0 ةدم ثشنلا كلدو ةساصالا ا.ممق نع 5 لح نإ شع امهصصعدو 1
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 0 نذلاف . ةيفريص لامعاو ةيراجت تاقالعو تاليخحم ضعبو بذكلاو سئاسدلا 0

 هذه فرقا يف اوستكاةعدخلا عونانم هاو الطملاو دخالا اس ا
 (دال) ٌبستكاو 7 ةقشم نبغ نم ءاتغا اوراضو ةساقلا هك ا
 لجر دجو العنا كلذ يف سانا ناكظنا ىف نكو..ةداز 3

 تقو برقا يف م01 ا مدح | راص ؛ىت وح هل اورتغا# ميلا مظعا

 ةاممتو امانا اب دحأو 0 عيببو كنبلل مهارذدلا نم هد ينام ا

 دوقللا راشعا ةرص نينامث قوش ةعابملا مهسالاو صصخلا راشعا راص اذه ىلعو

 ةدحاوةعفد دحاو موب ىف تطقس قاروالا هذه نا ِ اسنرف لك يف ةلوادتملا

 يفءارقف سانلا ثكا حبصاو تارايتعالاو تالختلا كل: تلازو اهراشعا نم

 -اسنرف نم دال رفو دحاو موب

 ةريثك نودد نه اه اهنع تصلخم دقااس رق ةلود نكت ناو ةريكلا ةعدلا هذهو '

 كدي انيظ تو تاراعماو رقفلا ةلاح يف اوراصو مهملا- ءاس يلاهالا ناف

 سبسن رفلابكا رم لوخد ةيبنجالا لودلا لقت مو اسنرف يف ءابولا ضر تقولا
 يفو اهعئانصو اهمتراجت يف ىلك للخ ًايضيا كلذ نع اعنف ايس م ف
 ىلع اسنرف تلصغ دشرلا نس كلملا غلبو قودلا تام كلذ ءانثا

 ةليلق ةحار

 قبب ملو روكذ دالوا ايناملا روطاربما سداسلا سولراقل نكي | املو
 انوسوا لود لاقتلا ىح ىف' [ واق /اودضو غروبسب اه ةلثاع يف روكذ ض

 . عروسه ةلئاع يف مدق تقو نه ناك ةيروطاربمالا بقل نا ثىحو .اسنلا ىلا

 اودهتَحاو روكذملا نوناقلا مهعمحاب اولبق ةلئاعلا هذهىلع تدوعت ايناملا ءارماو

 ١١ هم هس يف سولراق يثوت امل 5 هلوق يف ةسنجالا لودلا ءاضرا يف ا

 ىعدا راحملاو هجو ايرتسوا كلم تل ىلع ايزرت ايرام هتننا تساجو ةيرجم

 هدادجا ةبارقل رظنلاب ايرتسوا ةلود يف ةثارولا ىت> ايرافاب ىلا بختتمملا ريمالا

 ايزرت ايرام تدعتساو .اساٌساو اًسنرف ةلود نم لك كلذ ىلع قفاوف اهل

 لحال نركسم ا هرتاكلا ةلود تدارو راحل تلحتساو اهقوقح نع عافدلل

 نا ءاحر اهف تلخد اهنا ريغ .ةبراحملا ىلع ةرداق ريغ ذئتقو اسنر فو. اهدادما

 0 نرلا رهن فارطا يف ةعقاولا سانا 0 0
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 ءارمأ رثكا تنحاو اعلا اذه هتنسال هكرتو س رلاولراق يفوت دق ا و ا

 ١١١١ ةنس يفو.ةيروطاربمالل ايزرت ايرام جوز هناقسوت قود ىوسنرف ايناملا

 داحتالاب ماكحالا روما ترمشابو حلصلا دقعناو اهماصخا ىلع ايزرت ايرام تيلغت

 ةداز ةربش يزلكنالا لوطسالا 1 بورحلا هذه يفو . اهجوز 0

 ىدس تيهذو تاقفا نم ًاريثك تدك دقف انرف ةلود اماو . هل مدقت ام
 امتراجت ىلع للخلا ًارطو اهليطاسا تلطغتو اهيلام روما تءاسو

 لب كلما ىلع ًارويغ ًاكاخ اسنرف كلم ريشع سماخلا سيول نك ملو
 أغا دبإ يف هسفن ملسو ٠ ةعالخلاو ءافصلا بلط يف هناقوا فرصي, ناك

 3 كلذ ىلا رظنت انرف يللاها ناكو 0 ةرادا امأرب ير ةشحاف

 كلملا ّىح ف ىبومعلا مههجوت لازو كسأتلا

 0اللا رينو كلل ”دتسم راتغاو" نآش طا كلملا راوظأ ءوشلو

 0 ل ةقرعلا . ىف انمار ا رسل كلذ“ ةيطالق :دجا ووبشملا كلؤملا ويكستن وم لاق
 رتلوف راضو . (اموصاو امهساسا حضوا 00 ةيناقلاو ةلادعلا ه 4

 فلؤملاو . ةعدقلا راكفالاو دئاقعلارادتعا طقسافءىث لكب أزع كا رولا

 نردلا ساسأ هيف حضوا هجوب ثحح اهفلاىتلا بتكل قف اعل ملم نك رس

 00000 در منقل نع | رف يلاها نا ثيحو .ةلودلاو بهذملاو

 ةهجنم وا ةيهذملاو ةينبدلا راكفالا ةهج نم كلذ ناك ءاوس ةيرحخلا عاوتا

 لوخدلاىلا ةمومعلا راكفالا تلقناو نيفلؤملا ءالؤاه اوعستافةسسانسلا راكفالا

 هذه لثم ىبلب ام دنغف نيبذهم ريغ تقولا كلذ ىلا اوناكو دددج روط يف

 نع الضف مهمهف اهلا لصي ال مهناهذا ىلع ةدحاو ةعفد ةيفسلفلا راكفالا

 | ةريخ يف اوهقوف ةضيوعلا ثاحنالا مهش نا ردش ال نم مهنمو اهلا مهناعذا

 ةسمومعلا راكفالا تءقوو اهانعم ريغب تارانعلا رثكا نورس اوراصو

 نويتلك ءامكح قيرطب اودتقا مهناف نورخالا نوفلأملا اما . ريك طاغ يف
 اودخماق ةلبذر الو ةليضف اههف سلو“ رورسلا ةمدعلا نع ةراع امندلا ناب

 راكفالا تدلغو ةيلكلاب نيدلا مدع نا سانا ف !رتاس و ضان مهمالك

 1١ اولضوو ةيرخلا ىلا مهولامأو اسوا ماوي اذه لع ان نفقا ىف ةطاوتملا 1

 ل
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 0 بيرغ روطب ةروطتم اسنرف تناك ابو .طارفالا ةجرد ىلا اهف م 1
 نيو اهب تثدحو ةككملا لاوحا تءاس هجولا اذه ىلع يلاهالا ناهذا
 اكيرما يف ةنشاكلا اهكالما .ضعب ةهج نم ةعزانم هرتاكلا

 هجولا ىلع بيرق دهعنم ةمكلملا بقل تذخا اهنأ انركذ ىتلا ايسورب ةلودو

 ةيكسرلا ناونع ةزءاح اهنوكل ايناملاةيروطاربما تاقحلم نم دعت تناكقب اسلا
 ةلود يفؤرصتملا روطاربمالل ايوق ادضتراصو ةردقو ةوق تيسنكا اهنا مث
 تناتستوربلابهذم يف تاخد ىلا تاموكحلا عم قافتالاب ايرتسوا

 ىلوتسا يناثلا كدردبرش فورعملا ايسورب كلم ريثكلا سوّشرد هرف ناكو

 لذيو هكلم عس وف ركذلا ةفلاسلا ايرتسوا كلمةثرو ةبراخم يف ايزابس ةعطق ىلع
 هتوك تقرتف ةنافلا قوق امهميظتتو هي ركسعلاو ةكلملا ووها طبر يف هدهج

 ةقدو ةنقارملل كلد مهاعد ننقو ..لوذلا راس ىلع اهظع اقرت تا

 | ناك ناو كيردهدرف 5 ىلع . ايزرت ايرام ةريكلا هتودع صخالا ىلعو رظنلا ْ

 هم ءاتسا دقو ادج هزيخي ان نبتسم ناكهناف رصغلا كاذ يف اريك افون

 لمتحم مل الو . م ط هوجمو مهقح يف هنعطل ابوروا يف ءالكولاو كاوا

 نع هليزنت ىلع اوعمجا تناتستوربلل ًاركسمو ًاعجرم ايسورب نوكت ناب دحا
 غروبن دنارب ريمالا بقل ىا ىلوالاهدادجا ةلاح ىلا هتداعاو ةيكلملا يقل هيث

 عم تقفناف برغلاو قرمشلا 0 يف لخادتت ايسور ةلود تناكو . 8

 نك يذلا "اثوسقاس قود ا قاشنالا اذهيف لخدو اسورب ىلع ايرتسوا

 ةيرجم 000. ةنس مهليق ضهن : كلذي كيرديرف مع املف هَل ةكلم هتدهع يف
 | هسفن هل ملسو هتمواقم ىلع اهريما رده مف اينوسقاس ةندم ىلا ةتغب لخدو.

 | ىلع برخلا اونلعاو ناملالا ءارصاو ايرتسواةلود نيب كاذ ذا قافتالا دقعناف

 اساور لع تاهللا ىدحا نم اهركانع اضا” اشور ةاود .كبردب رف

 | ةيزاححلا يق'ايزتسوا دالبنم لحم انخلانغ ترحل اهنا اشرد
 عم تقفتاو ايسورب نم ًائيش ببنت نا ةبراحلا هذه يف اهلابب رطخ ةقباسلا
 برألا تئلعاو نينس ةعذب ذنم اهلبزنت يف تدبّتجا تناك ىتلا غروبس اه ةلئاع

 ايرتسواةلود عم اسنرف ةلود قافتا نا تظحال اهناف ازتلككا اما . ايسورب ىلع

 "الع كلن دع موشو ابرج كا اهلمجم ميدقلا ذنم اهتودع تناك أ
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 © تدتماو ةروصلا هذه ىلع برحلا تلعتشاو ايسورب ةلود عم تدحلا كلذزإف |

 ىلع زيلكتالا ىلوتساو رحبلاو ربلا يف اسنرف ةلود,ترسدكتاو .نينس عبس
 دالب تذخا اهنا نع الضف اكيصا يف اسنرف ةطلس تحن تناك نكاما ةدع
 لزت مل دالللا هذهو , ةدحتملا اكيرما نم ةيلامشلا ةهلا يف ةعقاولا ةريكلا ادانق

 أ زيلكتالا دس نالا ىلا

 ددعفلت دقفتثدح ىتلا بورحلا رثكأ يف رصتنا نكي ناو كيرد.رفو

 هدونجتكشوا ىتح ةديدع تاهج يف ةيلاوتملابورحلا ىف هركاسع نم ريثك

 ارجو هلضفو كيردب رف فراعع ًافوغشيه ناكيذلاتلاثلا سرطب اماو.ىنفتنا

 دقع ايسور ةيروطاربما ريرس ىلع ساج ايش . اهلوصاو ايسورب باداب
 ىلا تلخد ىنلا ةيسورلا ركاسعلا ةدايق هاطعاو كيرديرف عم لح نع حلصلا
 هلحم ةروهثملا ةيناسألا انيرتاك تسلجو سرطب علخ راص املو ايسورب كلامت

 هذهءارجا نم ايناملا تقاضت دقو حلصلا ءاضماىلع تقفاو كلملا ريرس ىلع
 ملو دحاو دعب ًادحاو اوبحسناف كيرددرف نم ناملالا ءارصا فاخو بورحلا
 ىتلا بورا كا:لئاوغ نم اوصلخمو حلصلا اودقعف ايرتسواةلودل لاجم قس

 عجرتست نا ةندهلا هذه ةدم يف ايرتسوا ةلودردقت مو نينس عبس انلق 86 33

 لودلا فاصمم ايسورب ةلود تقطو ايسورب ةزوح يف تبَش لب ايزاس ةبالو

 00 ااتملا ةحلا ايروا_كود, نم دعت تقولا كلذ-نم تراصو لوالا
 ىلا ةمظنملا اهركاسع تغلبا اهناب عنقت ملو ساوسولا اماع بلغ دقف ايرتسوا

 قفتناو دحت ةران تناكف لاحلاو تقولا تققار لب فئا ةيامثالث وا نيترام

 ماكح ضع. ةبامح تمزتلاو ايسور عم ًانايحاو ارتلكلا عم ةراتو اسنرف عم
 نم اسنرف ةلود نا رعت ابوك عم ىهو مهتلخاد يف ةقالع اه نوكل ناملالا
 ةوقلا نم ايسور ةلود تبستكا ال ًارظن اهناف اهل نيداضملاو نيضراعملا ربك
 تأرواسنرف عم ددحتو قفتن اهنا اهتحلصم تايضتقم نم تأر ةروصلا هذه
 ايسورب ةلود نم ًازارتحا ايسور ةلود ةافاصم ًاضيا بجاولا نم

 0000- لإ ان كدلا ةئلاثلا بوزخلا اهدجم مل اهناف اسنرف اماو

 سول ناكو هيلعتناك امم رثكا اهيل ام ةقاضم تدازو اكيايف اهكلامرتكا
 تشكل دجمل مل هنا تح شحاوفلا ىلع 0
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 0 مهارد اهلعجيوهنرفسيفاوا كبسينا لاخلا همزلاف هف رصيام 0 ْ

 ىف كيلوثاكلا نيب عازنلا ددجن ذاةئيسلا لاخلا هذهىلع اسن رفتناك انو

 ةيئزحلا ةدارالا ةيضَم قاعتب ايف ميدقلا ذنم ةبقاب تناك ىتلا ةيهذملا ةلئسملا
 نيصعتملا دحا حرح نييعوسلل ةداضملا ةيريكلا بهذم روهظ ءانثا ىفو

 مههذم فعضف نييعوسلا ءارغا ىلع صالا اذه لمحو رجنخم كلملل

 نمو كيلوثاكلا بهذم لحمضا تناتّستوربلا بهذم روهظبو مهشرطو

 ةنايدلا روماو ريغتت اسنرف يف ةبمومعلا راكفالا تذخا امنب هنا بيرغلا
 حبصاو ةلاسملا هذه قئاقد ىف رظنلاب نلعتمس كلوناكلا هن نك

 ًامدقت تمدقتو ةيرحلا يف مهلامأ ةراد" تعسوتو كلملا دض مومعلا لك نا

 اذه اوكرادس نا نيناحورلا ءاسؤرلاو مهالصا تايضتقم نم ناكو 0

 مهدوفنلةيوشومومعلا هجوتل ايالحتسا سيرابيف ةمالا سات نافكلذعمو صالا ْ

 كلملا صاوا ضعب ىلع نوضرتع. اوراص

 #8 دارطتسا

 لبصفت كاهو ايروا يف يردحلا ءاد حيقلت ةعنص ترهظ رصعلا كلذ يفو

 ىتالا هجولا ىلع اهلامعتسا ةيفكو اهرما

 ةرم نمرزثكاهب باص نميصي, الو سانلا نم ليلقلا هنم وح دق ءادلا اذه

 هنا اولاقق هءلابسا ىلع نيمدقالا ءابطالا نمةعامح ملكت دقو رمءلا يف ةدحاو

 مدو نوللا طالاتخا نع دلوتن ةلضفلا هذهو ةعسطلا اهدفدت ةقيقر ةيطر ةلضف

 وفصي, ناسنالا ندبلا نم تالضفلا هذه جرخم نا دعف نابصلا ءامد يف ضيألا

 ىوشو مدلا

 طوائرالاو نادوسلا دالب نم تاهملا ضعب يف دجوت ال ةلعلا هذهو
 اذه ىلعف منطاوم ريغ يف نبرفاسم !اوناك اذا اللا 6 بيصت الو

 نولوق نيرصامملا ءابطالا ضعب نا ريغ كلذ ىف ا ملاقالا ناف

 وهيذلا طالتخالا مدعل ةروكذملا عقاوملا يف يف ةلءلا هذه 00 مدع نا

 و رشتتت ىتلا للعلا نم ةروكذملا ةلعاا نال ةيارسلا بجوت ىتلا باسالا 2



 © ل

 : # مهل اهوصحو امل ةرواحلا فارطالا ىلا ىلاعت هللا ةئيشع ىرمستو ءا 3
 ١ ىودعللادعتسم هناب لدتس 0 وم ناببصلا ىف ءادلا اذهدوجول ا رظنف مهطالّتخا

  عالطالاناف لاح لك ىلعو لعفلل دادعتسالا اذه راهظا نع ةرايع هتبارسو

 | ءىث لكب طبحملا يالا معلاب طونم وه ءابشالا هذه بابسا ةقيقح ىلع

 0 ةريللا ىلع الا لصحم ال ناسنالا لقعو

 . خعرات نيح ىلا يردجلا ءاد نع ًائيش برعلاوةنانويلا ءابطا بتكي مو
 زانما يذلا ايركذ نا دمحم يزارلا رك وبا ىدصتف ةيوسلا ةرحهلل

 دادغبو يرلا تايفشتسم مظنو بترو *.. ةنس مالسالاءاهطلا نيب بطلا ملعب

 0 ىو يف ةلاسرو تاتكا ةيام نع فون ام فلأو سمالا اذه ىلا

 00م ردا ءاد يف هعبحو .ناتك انم بطلا نف يف اهزكاو نونقلاو

 ىلع وبا يردحلا ءاد نع هلبق ثحن نم لوا ناكو م. ةنس ىف ميكحلا اذه
 ْ : 1 ا كلذ صوصخم تتنك يذلا انيس نإ

 ةيمها لقا ىه للع نع ًاريثك اوثحم نيمدقالا ءاطالا نا برغتسملا نمو

 هذه نا ءاطالا ضعب ركذو ع ةلعلا هذه نع اوركذش 5 0 هذه نم

 ترهظ امناو فلا ةنس وا ةيامعست ةنس لبق هلك ملاعلايف ةفورعمنكك مل ةلعلا
 ت09 ةدوجوم نكت 5 هتك اضا سانا كو كلذ د ملاعلايف ترمعتناو

 معراوتلا دعب اهمتودح لامحا دعتسي الو ى ردْلا ضرم ناك كازكف

 نك مل ةلعلا هذه نا نولوقب مهناف نيصاا يلاها داقتعا اذه دؤيوةر وك ذل

 نيذلاةرصباا راجم نم مهترس اهناو روسكو م٠. خيرات ىلا نيصلايفةدوجوم

 يف ًادوجوم يردملا ءاد7 نكي م هلا ىورو نوطناق ةئسدمل نوددرتي اوناك

 نييبروالاب اكيرما يلاها طالتخاو بتوق فشك دعب هنكلو الق اكيسا

 د ل7 لك لعو اريثك اتلخ فلتاو هلثم ري ل هجوب ءادلا اذه اعف

 حيقلتلا ةعنص ترهظف روكذملا ءادلا ببسب ةنس لك يف ريثك فات لصحم ناك

 ةمواعم نيئس ذنم ةيللا هذه نم لافطالا تصلخو 1

 ءان نم نوذخأب اوناكو. ةسورحلا ”كلاملا يف حيقلتلا رهظ ام كلواو

 عارذ يفنوحتشو ًافيفخ هب اوبيصا نيذلا لافطالا نم ةئاتمملا يردحلا ةبح
 / يردحلا ةبحأ رهظتف هيف ءاملا كلذ نوعضيو الحم هب نيباصملا ريغلا 0
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 ١ نم وع دلولا ناك ةطساولا هذهو روكذملا ءاملا هيف عضو يذلا للا ف ا ا

 ا يردحلا ءاد

 0 ةلودلا دنع مهقملا زيلكنالا ريفس وكوتنوم ةجوز ةدهاعملاب تققحت دقو

 ا ١١١ . ةنسيف تاسراو اهدلو ف هتنرجو هتردا ىف يردح لا حيبقلت عفانم ةيلعلا

 | ارتلكتا يف حيقلتلا اورج دقو صوصخلا اذه ارتلكتا ىلا ًاربرحت ةيرجم
 ١ هتلقوايروا ءاطا هيلع تقداص دقو فارطالا رئاسيف رشتناف هعفانم اوققحتف
 | ىمومعلا ضرملل ةاوادملا نا اولاقو سمالا اذه ىلع اوضرتعا ةئهكلا نا ريغ

 ( تكا ريصا هيلع ءاسو ىلاعت هللا داع يفاس وجرةللا فرط ف ا
 هنوزوجم نيذلا نوريتعي اوراصو مالا ءىداب يف هلوبق مدع ىلع ابروا يلاها

 فالخم ابروا يف كولملاناكو بجاو مهلتق نا نوري مهنا ارو مهنيد ال مهنا
 مهدالوا نوحقلي نيذلل اياطعلاضعب نوطعي ا وناك كلذاو ةنهكا هيلع ناكام

 | فرتعاو حيقلتلاتانس< عيملا دهاش كلذ دعب نمو ةفيطل ةلماعم مهنولماعيو
 نوفرصي اوذخاو هامعىلا مهادهو هدابع ىلع هن هللا منا ءاود هنابسانلا عيمج

 مهدالوا حيقلت لجال مهاردلا

 نيفل وملا ضعب هنسحتسا مث حيقلَت اا لام عتسا يف نودواسن رفلا ددرت صالا لوا يفو

 ةنس اسن رفيتاكم هيلع مهقفاوو ةب رحتلاب هعفانم اودهاشو هنسحو رئلوف مم

 اماو يردحلا مسقلت اه لاَ ةعنصلاهذهو هلامعتسالمومعلا ردايذئنيحو

 نم وه يذلا رنج بيطلا عارتخا وهف ةهج لك يف لمعتسملا يرقبلا حبقلت

 3 ١١5٠١ ةنس يف هتلود نم ًارومام نيغت روكذملا بيبطلاو ارتلكنا  ءابطا
 نيحالفلا ضعبأ حيقلتلا نع ثحلا 2 نا داراو ىرقلا ضعب ياها حقلي

 موقرملارييطلاذخاف يردحلا ءاد نع هولا مهيشا وم بيلح نم نوشيعس نيذلا

 راقالا ىدث يف رهظي يذلا ءادلا اذه امبرامضعب لاقفهفصيو هبابسا مه رس

 هوركذام مم بييطلا عمس املف لمامدهنم رهظتو نابعرلا ماما

 راثأ هراثالا كلت نا لق كلذ ف هرظن نعما مهضعب عب اصأ؛ يف بوح را ىأرو

 نوح قف م مراشا نونلح امد: :عمبنا يردحلاب اوسصا نيذلا ببس ناو يردملا

 مهدبايف حورج ضعب وا مهعباصا قوقش اهنمجرخم ام بيصيف اهعورضيفىتأا
 مهف برُخ يردحلا ءادب كلذ دعب نوداصي ال مهنا :مث لمامد عون اهف رهظيف 1
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 ةدم اهرركوذب رحتلايف دهتجا هنا مثميف رثؤي لف ي ردجلا حبقلت روكذملا مكحلا .

 اذه عفن رهظو اهف لمعلا ىرجاو اردنول ىلا كلذ دعب ىتا مث 000+ ةنس ةلاسر هيف فلاو يرقبلاحيقل شل ابهامس وءا ودلا ىلا لص وت نا ىل ةنس نبرشع نع فون
 ا هباتك مجرتو ةرفاو اياطعب ةرتلكتا ةلود هيلع تمعناف يرقلا حيقلتلا

 فراعملا سلاجم نم نيشاينلا مكحلا ىطعاو ىرقبلا حيقلتلا ةعنصت رمشتناف تاغللا
 رادقم فلتي لاز ام.ىردجلا ءاد نا قيقحتتلاو نونفلا بابرا دافا دقو

 اذهنافكلذ عمو ًادج ةديفم حبقاتلا ةعنص تناك كلذإف يرشنلا عونلا سدس

 اماو. رطخلا نم لاخ ريغ لاح لك ىلعف ًادحاو ةئاملايف حبقلتلا عم فاس ءادلا
 دنعوةببطلا تاعرتخما عفنا نم ناك كلذإف الصا رطخ هيف سيلف ىرقبلا حيقلتلا

 2 اكن هدرإ رد حيقلت ءابطالا نم هتشدعم تا ىدصت هروهظ

 ادا 0 نيرككملا مالكل قس 0 ةهج لك ةلياق ةدم يف رشتنا هنكأو

 نم تناكو ةيلعلا ةلودلا كلام يف الوا تره حيبقلتلا ةدام نا لصاحلاو

 مع الو.ةعنص تراصو يطلاب اه وقحلا مهناف ايروايف اماو ةيداعلات احا رخلا لببق

 مهضعب ىورو هعارتخا ناكفك الو صالا ءادتبا يف هعرتخا نم ةحصلا هجو

 تبثت مل ةياورلا هذه نكلو حيقلتلا ةعنص اوعرتخا نيذلا مه برعلا نا

 ىعدت ةفاط نم لوطانالا دالب يف ناك حبقلتلا روهظ لوا نا يورو

 يردحلا ةلغ دوجو ابف فداصو ةداعسلا رادىنا مهنم لجر ناكو كروبلا
 دخلا اذه ىلا لصي ررض اندالب يف ام لصحم ال ةلءلا هذه نا لاقف ةدشب

 يف رهظت ىتلا لمامدلا نم هذخان يذلا مطلاب اندالوا حقلن ةنس لك يف اننال

 ىردحلا مهل لصحم ال هيللعو مهراقبا عورض نم مهلا ةلقتنم نايعرلا عب اصا

 كلذ, تيتكف 0 ةجوزهب تءمسو هنرجو قاذحلا ضعب ماق كلذ ىلعو

 روكذملا هجولا ىلع رمشتنا يرقبلا حيقلتلا نكل لبق ام ىلع زياكنالا دالب ىلا

 كلذ لبق هب لاش الو فرعي نك ملو ةرششعو نيتئامو فلا خرات دعب ]

 هزابالاو سكحرملا فئاوط نم ترهظ حيقلتلا ةعنص ناضعبلا معزو

 ةروكذملا لئابقلا نال اهتثدحا صوصألا ىلععهنم ةفئاط يا ميال هنكأ و جروكلو

 فذدللا ءاد نوكلو يراوحلاو دبعلا يف ءاريشو امم نور اوناك

 ا مهحأبرا ةراسكل ايس نوكحيو هلاخو ناسنالا هجو”نسح ليز ْ
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 0 حبلقتلا ةعنص اودجوف صالا اذهل هطساو نودجي مهلعل اوشتفا نا

 دعتتسملا نمو نالا مهدنع دجوت ال ةعنصلا هذه نال ثثت مل ةياورلا هذه
 هذه ىلع ءاس يرحتلاو شدتفتلا دعب ةعنصلا هذه نوفشتكي موقلا ءالّؤه نا
 .موقلا نا نعالضف اذه ةياكلاب اهنوكرتي وا اهنوسن, مث ةيساسالا ةعلاطملا

 ريغ ةرضاحلا مهلاوحال رظنلاب وا ةفلاسلا مهلاوخال رظنلاب ناك ءاوس نيروكذملا
 هذهك عئانص فاشتكا يف ممناهذا اولغشي نا لومأم

 وكهتنومةجوز هتبتك يذلابوتككا وهباللا اذه يف انل ىَش ىذلاليلدلاو .

 ةيدالض: يبرغ ١0١5 .ةنس ناسين نم عون كول اردت ىلا هكردا ١
 ةعبملا نا اذه لدق ام الومعم ةييراح هنردا ٍق حيقلتلا ةعنص نا هدافم

 نم تعمس دقو ةددعتم نيئنس كلذ لق هنردا يف ترهظ ةروكذملا

 بطلا نفب اهقاحلا كيق هيردا يف ةدوجوم تناك ةعنصلا هذه نا خوبشلا ضعب

 تقو لسهجتلو اهثدحا نم لهجت انئكلو .ةلعلا ةلودلا كلام لا هدو

 ةمجرت ناتكلا رخاب انجردا ايش ةلاسملا اسس لحارو
 »“ وصمون تحن وك هتلوم ةجوزبوتكم

 نم جوربشملا هجولا ىلع حيبلقتلا ةعنتص' ترس اه ديع هلا بارشلا سا
 عم الوا تلبقف ةديدش تاضارتعاب الع نوضرتعي ةنهكلا ذخا ابورا ىلا هتردا

 ءايطالاةطساوب لوبمالسا ىلا اهعوجرو ابق فرعلا مامت غولب دعبو ةب وعصلا
 ةيعطقلا ةدارالاب تيرجا اهنكلواهص وصخم نيصعتملا نم ةديدش تاضارتعا لكصح
 يناثلا ناخ دمحم ناطلسلا ةريضضح فرط نمتردص يتلا

 ناسنا لك يف رهظي. مومعلا ىلع ناتسرولو ناتسدركو بلح فارطا ينو
 اه لاق ىلا ناسالا فو ةنس ةحم هفورعمتراصىتح ةنس ةدميف لوزت هبح

 نم مطت دقو ميعطتلا يف أضيا اب اوثبشتدقو كلاس يناربالا يفو امرخةبح

 اورظنم ثيحو اهنفخ وا اهتدش بسحم وا ةدملا بسحمل ناك ءاوس هب ترهظ

 وافرثا اهل ىتسسو هجولا يف بلاغلا ىلع علطت ةبلا هذهو. هوكرت ًاقرف كلذإ
 هيلا لقتن" اهنا امبراف ىرت ال ىلا عضاوملا نم هجولا ريغيف حيلقتلا اولمعتسا

 انك ام ىلا عجرنلو ال ما قئاللا هجولا ىلع كلذ برج له رلعنال نكلاو
 / هددصب 1
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 1 ةلود تقفعض تاوئس 2 تدتما كا افرك مدقتملا برألا ىلع ءانسو /

 اهتجراخ يف ذوفن اهل قس ملو اهتيلخاد يف مظع بارطضا اهل لصحو اسنرف
 ةححح هَل ةلود رومايف اتلخادتو ةصرفلا ايسوربو ايسور اتلود كلذل تمتتغاف

 تناتستوربلابهذم نم مه نيذلا ىراصنلانبب قوقْلا ةنزاومو ةبرخلا ءاطعا

 اسنرف ةلودو كنلوثاكلا بهذم قع ىتلا هل دالب يف نيتطاقلا سكدوثرالاو
 ىوس ءىثث ءارجا عطتست مل اهفعضل ًارظنو مظع ردك كلذ ببس اهل لصح

 ةيسورلا ىلع ] يلاهاو ةيلعلا ةلودلا ءارغاو كءر ثبغنلا
 يف نك ملو ركاسملا مظنتل ةجاتح تقولا كلذ-يف ةيلعلا ةلودلا تناكو

 دقف كلذ عمو سداسلاو عبارنا لصفلا يف انركذ م اهعم برحلا اهنكمي ةلاح

 | اكاسرف .. ةعئادملا هل ىلاها» .ًاضيا ماقو م« ةنس يف ةمؤعملا برطا تندح
 ءارجا راص ةئرجم م ةنس يفو نيتلودلا عم سسؤملا قافتالاب ايرتسوا ةلود

 كوبقىلا ةيلعلا ةاودلات رطضاف ةئالثلا لودلا نيب ناتسهل دالل ىلوالا ةمساقملا
 000 مالا ( سول )ا رتقولا تالذ قوتو ةرضلا .هحراتق ةذغاعم
 نيرمعلا نس يف وهو اسنرف كلم ريرس ىلع ريششع سداسلا سول هديفحهلح

 ظألا ةايلغب جوزتو . هركذنس م هدادجاو هللبا تائيس ىزاجم ىكل كلذو

 1 ايناملا ةروطاربما ايزرت ايرام تا ( تناوّنا يرام )

 كلذ قفاون ال ىذلا بصعتلل الابم ناك هنا الا ةبنلا نسح الحر سرواناكو

 ءانبو تقولا تالكشم ل نيتلفكو نيتيفاك هتراسجو هتبارد نكت ملو رصعلا |
 هدج نامز يف مهددع ةزك عم مهل نيد ال نبذلا ذوفن طا كلذ ىلع

 يفو بهذمو نيد لك ةفلاخم يف تفلا ىلا ةعدقلا فيلالا رابتعا طقسو |
 بواسا ىلا ةيمومعلا راكفالا تاوحنو . بادالاو قالخالا نساح ىلع ثحلا
 سيول اوةمحرلا نمةيناسن الاهيلا وعدن امو لئاضفلاباستكا ىلع اولقاو رخآ
 تاريدنت ذختاو ةنسح تاماظن سساو عضوو ةماهشلا يوذ نم هءادزو
 اسنرفىف تثدح ىتلا ةئيسلا لاوحالا حالصاو يلاهالا ةداعس يف ىجسو ةسانم
 يفاحودمم نك رع عبارلا سيول بورح ةاثكاو_هالج ؛تافرمطصت | ءاوس ' نم

 لاحرلا نع نيضار ريغ هدنع نودرقملاو هؤانرق ناك نكلو : هعبركح اذه

 ا ناكئةنسألا ريبادتلايف ًائاد مهنوفلاخم اوناكو سوماناو ا



 كاع

 ارد لجأ هيلع هنقلي الل كلذ وتاحالصالا نم بج ام ءارجايف هفقوتل

 ريك ءالكولل اسيئر هيصن يذلا ( روم ) ناك املو . ةعوتملا روزلا لاوقا

 اسنرف لاوحا نم هدهاشي ناك ام عم نكمتلاو راقولا ىوذ نمسيلو نسا
 هلما يف ناكو اهحالصالا ةمزال ةديدج لئاسو هركحش. كردي هلق ةٌئيسلا

 ناك ام ًاريثكو ضرا 0 ل عفدنت ةلودلا مسج ةحارتساب هنا

 تاحالاضصا شعب ءارجا سيول هفلكب اهدنع هسرومأم نم تاما
 لاغشالا مدقت يف دهم نا هيلع بحب ناك يذلا تقولا يو ةديدج

 ةسغر كلذ نم لصحبف . ةعدقلا اهئيهو اهلاح .ىلا اهعيجرت يف ىسب ناك

 حالصاو لاوحالا ديدجت نوهركيو تازايتمالابلط مهنأش نم نيذلل ةديدج
 ىوملا لجرلا اذه لثم نييعت ىنت املوصا ىلع اهءارجاو ةرادالا روما

 تباكو رد امج ءالكولا سلجم ةساءرل ةرمضم ةفينعلب ةفيخس راكفا بتاص هبلا

 يف كالمالا اثلث ناكذا ةنيكلاو ءالصالا فةروصحم اسن رف يفتقولا كلذ يفةوزثلا

 « ركاغالا وب ةيدهلا ةروصب .ايرع اجش تايدلا ترحل نوطعي اوناكو مهف رصت

 اهدح نع جراخ هجوب اهؤافيتسا ريصب. ىبلا بئارضلا رئاسو وكرولا اماو ْش

 ءافعضلاف كلذ ىلع ةدايزو ريغ ال مافعضو سانلا طاسوا نم ذخؤت تناكف

 يف ًاريثك ممومدختسإ ءالصالا نا اك ةفقاسالاو ةنيكلا ىلا ريصعلا نواس
 ةقاشلا مهلاغشا

 ءالصالا اماو مهنعررضلا عفدب امل مهسفنال ن ودهن اوناك ةماعلا نا لصاحخلاو

 فيكلاو ةهافسلا يف بعت نود انددخلا ىتلا تادراولا نوفرصي اوناكف

 م يلاهالا بيج نم نوشيعتسو ةلاطبلا ىف مهتاقوا نوفرصب ةنهكلاو .ءافصلاو
 ةيداع ةروص يف لمفلاب ةئْئسدلا ةمدخلايف نيدوجوملا ةنهكلافئاظوتناكو قس

 ةفقاسالل الكحأم ناك ةريدالاو سئانكلاب ةطوبرملا تادراولا رثكاو
 تاكرشلاىلاتادراولا ركام زلت ةلودلا تناكو ناونءلاو بترلاباحصا مه نبذلا
 نوكاحلاو ةلوهس ءابنغا ةليسولا هذ نوريصي سانا لقا ناك كازلف

 تا م ةيضرملا اهرط ريغب لص ىتاا ةيلكا غلابملا تناكو رقفلا مهقحلبي
 اوفاخم رف ذوفنلا باحصا عم نوكرتشي بلاغلا ىلع م ةطاش ةلودلا
 ا تناكو تاماظنلا نع ةجراخ ةقرطب لاومالا نولصحم اوناكو دحا نم 2

 نإ
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 1 نم بقاعتو .اهنادراو هاك ىتح ةبلك ةدعاسم نيمزتلملا دعاست

  رصحلا تحم ةراجنو ةعئص لك ناك دقف اذه عمو لاملا نم هيلع ام معفد

 ناكو صاخشالا ضعبل ةدودعم نكاما يف ةروصحم تناك الثميوملا ةراجتف
 لش ال ادع نودعي نحاطملا ىلا بوسملا نولمحم نيذلا نولاملاو نوناحطلا

 ةدايزلا

 ًارقوم ًاروبغ ًادعتسم سول هالو يذلا ةيلاملا رظان وغروت ناكو
 تا لئاسو دخلاف .ىومعلا  نارمعلاو ٠ ةوززإلا باساب .ااع. اساس
 زواحت ةلودلا تاقفن تناكو ةدسافلا لامعالا نم ًارشكح لازاو ةيلاملا

 وكريولا ةدايز وا ضارقتسا ىلا جاتحم ال تناك اهناف كلذ عمو ًاريثك اهتادراو
 ضئاوف عفديو ًاموذ امون فيراصملانم دئاوزلا لاش ناكو هريبدت نسلط كلذو

 ًاعنام ناكيذلا ةراحتااوةعارزلاو عئانصلا رصح عفرو ًائرشف ًائيش ةعدقلانوردلا

 لها عضاوم ةلزنمع ىه ىتلا ةريدالا نم ريثك باوبا قلغاو امتدايزو اهقرتل

 ىلاعتب ناكو ةيمومعلا فراعملا قرت لجال بتاكملا حتفو لسكلاو ةلاطبلا

 روما ةرادا حالصاو ةدام لك يف ةديدخلا نان اوقلا مظنتك ةمزاللا ريادتلا

 كلملا دنع لوبقلا كلذ زاحو ©« تايصوصخلا ىا ١ تازايتمالا ءاغلاو ةلودلا

 مفانع سمت رومالا هذه ماّهالا ناك املو اهنم اياضقلا نضعب ءارجاب صاو

 نالرابلا نم فالخ لصحو مهدنع ةلوبقم نكت لف ةيصوصخلا ةنهكاو ءالصالا ظ

 هنامبظنت ريكحا يرج نا ردَش و ةميظع تالكشم وغروت فداصف

 ناكو هنت بح نكن رع ١!سدانلا شاول اما 0 نا مزتلاف ؤ

 ةيوعصلا رهظا هنكلو كلملل هراكفا نسحو وغروت يأرل ًاقفاوم كيرذلام ا

 ال11 نال .ًانعاز نهذو ةريكلا ريبادتلا مش 1 ءردللا وخر

ْ 
 أ

 هبصنم نع وغروت لصفنا الو ةريكلا ضارمالل ًاجالع نوكت ذك ةريغصلا

 ناف كلذ عمو ةدحسش نود ةئسلا هريباد ثيهذف ةدحاو ةعفد هنامظنت تنغغلا

 دنع وغروتل لاق هنا لبق ىتح ةماث ةفرعم اسنرف لاوحا فرعي ناك سيول

 6 كتيرومأم كرت ىلع رداق كال ًاظح ىتم دعسا تنا ) هلاصفنا
 ف تشالاثو 0 اهللاح ىلا ةيلالا رومالا تدام ةروصلا هذه ىلعو

 1 مك ىتا ةقرطلا يف طلغلاو وغروت لز رع يف ًالطلا رهظو تقو برقا
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 0 ةيلاملل ًارظان رك ةيلوّب رارقلا ىطعا دقو ةيلاملا رومالا ٌةرادا؟

 ىلع ناكحو فارشالا نم نكي مل املو ةيلاملا رومالاب فراع هناب اروهشم

 ا ناك ل دقو ةيلالا رظاث بقل هولغعي مف تم اشل ىرربلا سعد

 ١ كاتم 1 ًاينغ ديت يرض لصالا ف ناكو ةيلالا شتفم ناونءب

 ناكو اسنرف ةللام راتعا ديدحتل ايسانم هنييعت ناك كلذإف راحتتلاو راسا

 ةنلاملا تاحالصالا اهلع فقوتت ىلا. ةكلملا قئاقد فرس ال اضخ ان
 لام ال ةداضملا .لب ةفلاخلا ةفريصلا .قيررط لع كليف هبأر اسس 07
 متها ءىث لوا هناف كلذ عمو ةرادالا نسحم لاخلا دس ةتكع نك و 7

 بالود رادا نيئس عبدا تهاذ ىلا هتيرومام ةدم يفو ضارقتسالا هن

  هرياد نكحل ةنسح ةروص يف ضارقتسالا لوصا لمعتساو لافشالا

 ةلداملا ةروصب موب لك يف ضرعت ىلا لكحافملا عفد نع ةرابع تناك

 اسنرف ةيلام روما نا لصاخلاو . سكملابو ورمع ىلا ديز قوواق سبلبف
 عسوت ةيفك ىلع مالكلا يف نالا ذخألو..ًامويف ًاموب لالحمضالا يف تذخا
 اهقرثو ةيسورلا

 تراص تقولا اذه يفو ةرهشو ةوق تاذ ميدقلا يف ايسور ةلود نك< مل

 ميسا لكلا اذه سسؤمو ةيضرالا ةركلا عست ىلع كلمت ةميسج ةئيه تاذ

 يف دعصت اسور ةلؤد تذخا الو ركحلا فلاشا ركالا سر .٠

 دودحلا ىلع 8 ردت بالجالاو ضرعتلل دادعتسالا اهل لصح ةوقلا جرادم

 نيزيكلا نم ةلاحز ةقرفتناكو نازاقو ناهردزا ىتلايا لعتلوتساودل قالا
 ٠ جارخلا تعضوو نازاقلا يف اّموكح دب تطسرو رزخلا رح لحاس يف لوح

 مجرقلا ةكلم تناك ةيلخادلا مهروماب نولخادس اوناك امدنعو نييسورلا ىلع

 ةريغص ةموكح كاذ ذا
 نازاقلا ةموكح ىلع ىللا طاطخالاو ىلكا فعضلا ىلوتسا كلذ دعبو

 امرقا رو مجرقلل ةعبات اهناك تشو اهتاناخ ةلئاع بسن ؛ةلسلس تضرقناو

 ىلع كلذ لقش 201 اهل لسرو نازاقلا ةيناخ مرقلا نيطالس دحا نيعّن

 عقاولا ,لالتخالا يف نكو مهما حمطم تناك مرقلا ةيناخ نال نازاقلا تاناخ

 0 ًائيشف 6 ةوقلا يف تذخاو ولا اهل الخف ةيسورلل ةساف راتاتلا ني 4
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 و نالاسلا ةريضح ةنطلس رخاوا ف كلذو ناهردزاو نازق قلايا ىلع 0
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 دالب ىلا وزغلا نوعب ان ميرقلا ءاسما ناك كلذ دعب نمو ينوناقلا ناملس

 موق نا الا وقسوم دودح ىلا اواصو امبرو نوقرحمو نوبهنبو ةيسورلا

 كلذ عمو تاهلا ضعب نوزغي اوناك اذكهو راثاتلا ناسرفنع ةرابع تناك

 نوعفدد سورلا ناكو. اهورخ ىلا ن .كامالا طبض ىلع رادتقا مهدنع نك

 الدب نوكي نا دصق ىلع وكربولا نم ارادقم ممرقلا تاناخ ىلا هسا لك

 نيميلقالا ىلع اولوتسا لاخلا هذهو . ةيراتاتلا تاوزغلا نم ًاصاخت جارخلا نع

 ندا ميرقلا ءارماناكو ٠ مهتكحام امهم تعسوتو نر ركادملا نيمنعحلا
 ىلع نرداق ربغ اوناك مهناف كلذ عمو نييسورلا نم ةنس 0ك جارلا

 ةزرادلا ةدعاتسم . دقنخ كلذ منكم ناكو مهتعاط ىلا تالايالا كلت دادرتسا

 داسفلاو ننفلا ىلا اليم نييزيكتْلا نم سحم تناك ةيلعلا ةلودلا نكلو .ةيلغلا
 كلزإف ناحبقتشدو نازاق دودخ يف ممنوق دوحو بوصتسآ مف مدقلا 7

 امل ًارظن تالايالا كلت دادرتساب ةيلعلا ةلودلا فرط نم ثبشنلا عش م
 باسال رظنلاب وا ةروصلا هذه مهترادا نوكب نا ىهو اهحلصم هتضتقا

 كلت ىلا ةصها طعت ' كلذلو ءىش اوسل نذئتقو نويسورلا نكو ىرخا

 قفوالاناكو اسمنلا ةهج يف ةديدخلا تاحوتفلا يف راكفالا ترصحتاو ةهجلا

 ىلع ظفاحمو طمضي نا ًاقباس هان ركحذ يذلا زوالا ملس ناطلسلا كلسم يف

 تاح وتفلابلاغتشالا نم عفنا ةلودلا قحيف ناكامهملع ءالبتسالا ناف نيتسالولا نيئاه

 ناهردزاو ساقفاق يلاها ذخا ريدقت ىلع هنال . تاورخو راجملا دالب يف

 اوناكيهذملاو نبدلا يف مهرثكأ داحناو مهتسناجحم برق بسحبف ٠ ديلاب نازاقو

 ةاسولا هذعو ٠ نيعنائعلاب نوتحتلبو ةفالخلا كح ةزوح ف نولخد» عبطلاب

 ةيلعلا ةلودلا تالايا رئاس لوخدك ةلودلا ةعاط يف ًائيشف ًائيش مجرقلا لخدت

 | تاهح ٍِق ا ةيلعلا ةلودلا ذوفن يرجح نازاقو ناهردزا ةطساوب ناكو

 نم هجولا اذهىلع اماستكا ريصب ىثلا لاومالا رائتسابو ٠ ةريكلا راثاتلا دالب
 دقف لاح لك ىلعو . راجلا دالك ةديدع كلامم طض نكمي ناك ىحاونلا كلت
 ظ تلوتساو ةيسايسلا ةعلاطملا هذه لثم َّ عيا عوقو نه ةيسورلا تدافتسا

 نيتميسملا نيتلابالا نيتاه 2
 7-0 : 1 0 ل ا ا ا ا ا ل ا ا . يف
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 عمدن)

 رباكحا نم ناك ناخرت جاملا نا اهنارمع لصاو قاحبق تسشد ةكلمم نم
 اونو تاهجلا نم سانلا .ءاح مث ادجسم هبف ىنشباو اعضوم دصقف تاداسلا |

 نامزلا رورم عمو ناخرت جالا ةيرق اهلع قلطي ةيرق تراصف هدنع مه زانم

 ةسدم ةروكذملا ةيرقلا تراصو فاتكالاو فارطالا نم كانهسانا عمتجا

 ناهردزا مساب سانا دنع ترهتشاو ةميسج

 يلاهشاادخلا يف نيتعقاولا الباط راقو رلزق بونج ىبتنم ىف ةلابالا هذهو

 ىلع تابقا ةلابالا هذه ىلع ةيسورلا تلوتسا امدنعو ةيلامثلا ناتسغاط يف

 قاحوا ناكو لاوحالا ةمظتنم ريغ ذئتقو تاك املو. ساقفاقلا دالب وزغ

 مف داسفلاو نتفلا رارش حدق نع رتش ال جيلرتسا كاذ ذا ىمسملا اهركسع

 راشملا سرطب كلذ دعب رهظ املو .تاهخلا كلت يف ام ءىش ءارجا ىلع ردقت

 دالب نا ثيحو هتلود ةرئاد نيكمتو هتوطس عيسوت ىلا هسفن تبأرمثا هيلا
 ايلع رودتل ةيرحب ةوق امل نكي مل اذا هنا ًآئيَغ كردا ةتبنم ريغ ةيسورلا
 الف ةراجتلا قاطن عيسوتل ةعيرذ نوكتو لودلا نب اةوطشلاو ةربقلا عر

 هدالب عيسوتل هل ةرواحملا كلامملا زواحت هنا روصتف هلاما نم ًائيش كردي
 نم اكولب بتر كلذ ءانثا يفو .ابروا ميظنمت لاوحا ىلع هتلود مظنم ذخاف |

 جردتلاب كوابلا اذه ديزي راص مث هنم رفن ةلزنع هش لزتاو ةملعو قالا

 ةدددع نيئس ذئم ةدتمملا بورا ةص رف ذختاو ارواط هلعوحو نك ىح

 نيقدنلاو اينغلاو هل لودو ةيلغلا ةلوذلا ناي هالعا ماني 6-0
 ًاركسع قاسم مزهافءرقلا ةهج ىلا ًاركسع قاسةروكذملا لودلا عم قافتالق

 ناك .هناياو هياهذ ءانثا. يتو١قازأ ةعلق ىلع ىلوتساو ؟ى. ةنس ىف د

 هتمصاعىلا لصو امدنعو روكذملا روباطلا يفهتمدخم موشو ةموكحلاروما ربدب
 ركاسعلاة لاف دهاش برحلاهذه يفو . ةيشاكملا ةيتر زرحا ناكوقسوم ةندم
 دقعىذلا حلصلا ىخذتقعو افلا رشثع قا ىلا اهغلباو اهريثكت ىلع مدقافةملعملا
 ١ ةعدقلا نوصنسا عيمجو قازا ةغعلق ايسورل ةياغعلا ةلودلا تكي واع ني

 | قازا نم تاءاس رشع اهقاسم ىضارا ًاضيا اهل تكرتو اهبةقحاللا ةثيدخلاو
 نابوق ةهج ىلا

 .ا2 ةلصفنملا ةعساولا ءارحصلا صو ( ناخرت ىجاح ١ ةكممناهردزا ةلاياو



 اة

 0 ا ةعلق ىو قازا ةعلق كلملم نم س رطب نكد هان ركحذ مع /

 امل اركرم اهلعجو رجلا يف نييسورلا ةراجتل ىسرم
 مللعت لجال هتئيه أريغم ىنمي كنملفلا دالب ىلا ًاركتتم بهذ كلذ دعبو

 دعبو اردنا ىلا هجوت مث ةلمعلاعم ةرجالاب كانه ةراحتلا يف لغتشاو عئانصلا

 نونفلا ليمكت يف دهتجاو لامعالاو عئانصلا سما يف كانه رظنلا ققد نا

 ةموكحلاب لغتشاو هاغلاو جيلرتسالا قاحو لطباو هتككمت ىلا داع ةيضايرلا

 ىتاودو جوسا ةلود نيببرحلا ترهظ كلذ ءانثابو ديرب م هتلود مظنم ذخاو

 ةلود ىلع برألا نلعاو هلو هقراهناد ىتلود عم سرطب قفناف هلو هقراناد

 ةمقاو يف كلذو رصتنا هتناهن يفو سمالا لوا يف بلغو رسكتاف جوسا

 0000 لوسار نادنب ةيج ىلا ًاحتلاو . جوسا كلم رفق (ءواتلو)
 فرصتيف تناك ىلا قيتلالا رحم لحاوس يف ةعقاولا عاقبلاو عالقلا رثكأ ىلع

 نييجوسالا
 برح يف ثورب ةكرعم يف ةريكلا هتطرو يف سرطب عقو امدنعو

 لصفلايف هانبب 5 جوسا كلم نم سدب هيلع اهراهشا راص ىتلا ةيلعلا ةلودلا

 اشاب دمح عم يلغلاةلاح يف +١١١ ةنس يف اهدقع ىبلا ةندمحلاب صلخم عبارلا

 ىلا امهمياستو ناغيطو قازا ىتعلق نم هتيماح جرخم نا ىلع ىج هطلالا

 هدالب ىلا هجوت هنوكح عمو ةقاشلا طورمشلا رئاس لوق عم ةيلعلا ةلودلا |

 ا ناش رثلتلا نان .توتكللا هللا زابعملا نيزولا روشتتم هعمو |
 000 طا ىرأل نر لق 6 ناكو الاس هدالن,ىلآ .لصوو هل نامالاو

 نإ روك دملا نيتملقلا ملست نع عتتماو دهعلاب ءافولا نع لكن ( سمشلا هجو

 ىتلا ىضارالا نارمعو قازالا رح يف نفسلا لمع يف عرمشو ناغيطو قازا
 دازو سورلا ةمصاع نالا ىه ىتلا جربس رطب هنسادم ءانبو جوسالا نم اهذخا

 00 لق ل نور رطل قا اح
 ا ا لال تيل دج ةعساو ساطي تاروصت تناكو
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 ا ةيرخ ١١١م ةنس سياسدلا
 ا قم ناك هن وك هملش هيصو بتكي لس رطب نا نيخرؤملا ضعب ىعدا دقو

 رادقرافو تام مث تار را اوس 0 اومدقيلا د1 هيض
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 0 نكي م ةأحسفلا توم هشي ناك هتوم ناف امان دحا لك نع 0

 دقنوكي نا لمتحم نكلو اهوركذ ىتلا رومالا هذه لثم ةباتك نم هن نك

 ةسركلاو هيسايسلا سورلاةلود تاكر ح عيمح ى رن اننال اهاشاو لبق نم 5-7

 ديدم نمز ذنم سرطب هبصو ناونعب ترّمشا ىتلا ةيصولا هذه نومضمل ةقاطم

 ( م ) ددع تحن ليذلا يف اهفورحب اهانئرنا دقو نالا ىلا

 ةيروطاريما عم برحلاب ةيلعلا ةلودلا تنلعا املك اهنا ةيسورلا ةسايسنمو
 ناطلسلا .نمز يف برحلا ترهظ املف . ةدئافلاب الع دوعب, ايف عمطت اينامل
 روطاربمالل ةناعا ةيلعلاةلودلا ىلعبرحلاب ًاضياىهتنلعا اسفلا عم لوالا دوم
 تلزانتوو ١ ه,ةنس ةدعقنملا ةدهعلا بحوع قازا ةعلق اهل ةيلعلا ةلودلا تكرتف

 ىلا ضرعتلا قيرط امل حتفو ةعلقلا هذه تكلم ةيسورلا ةلود نأ ك3

 ةلودلا كلذكف ٠ نابوق رهن لوط يفو دوسالا رح يف ريسملاب ايساقفاق دالب

 كرمتو وجا ىتعلقو رحبلا ةهج نم ةعلق كي دودحلا ةظفاحملا تتتبا ةيلغلا
 ربلا ةهج نم ( قرط )

 بصي مسق نامسق امهم لك نم عرفت نيلودج ىلا مسقنس نابوق رهنو
 هنم ثدح هءاضصناو هماسقنتابو قازا رحم ف رخاو شاطلزق ءافرص ف

 موق رهلا لصاىتفضىلعو نيتريزملا نيتاهىف نكسي ناكف انتنمونامط انريزج
 قارمط ةعلقو . مرقلل نيعباتلا راناتلا نم .ةعامحو سورال نيفلاخلا قازقلا نم

 يا ( ىهاش ٌةضا) ةامسملا نامط ةريزج نم قرمشلا بناخلا ىهتنم يف ةعقاو

 رارضا عفدل امبدق اتي, دق شاط لزق ةعلق عم ةعلقلا هذهو ناطلسلا ةريزج

 قازا ةعلق ىلع ةيسورلا تلوتسا املو ازاباو سكربشلا ليابق نم ءايقشالا

 ةلودلا تب كلذ عمو اهنود ليئاح دس ماقم يف قارمط ةعلق تلعج انركذ

 رحم يف نابوق رهن بصم دنع انتنم ةريزج يف ايسورل ةإباقم وجا ةعلق ةيلعلا
 نامطل ةلباقملا ةهللا نم قازا

 دهاشوناغيط ةعلق ىنبو قازا ةعلق ىلع ىلوتسا املا سرطب نا يوربو

 الدب ةعلق هيف ديشدل وجا ةعلق لحم ىلع هتاليتسا مدع ىلع مدن وجا ةعلق ءانم
 ناكدوسالا رحلا ىلا كانه نم جورخلا نال ناغيط ةعلق ءان يف هكامجنا نع

 0 عب قيضم ىلا هنو شاطلزق ىمرمو نابوق رهن روبع نود 0
 سلع مسح
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 0 لع ىلوسا .ىلق دوسألا رجلا .يف نفيسلا اريبست .سررطن ا

 هلولحم نام ىلع ءاليتسالا هيلع لهسو هجو رمساب هدارم لات ناكل 0

 شاطلزق ىدب سم

 راياط راقانوضرعتب اوذخاو رلزق فارطا ىلع اولوتسا نييسورلانا 9

 نيل ودلا نيب عازتلا قببسلا مه مهنا اوعداو مرقلا ل ل ةدودعملا |

 ( رلياط رابق ) ءاقسس ليقت نا ىلع ةينسلا ةنطلسلا اولمح ًاضيا ةرملا هذه يفو

 لخادتب ال ةاقتسم ةروصب نوكحت لب امهنم دحال نيءتت ال ةدايملا ىلع

 ةعاق دادرتسا نولماي ةيلعلا ةلودلا ناكرا ناك لاخلا هذه عمو . اهلامعا ىف دحا

 ًادس امهلعح نك نيتللا قارمطو وجا ىتعاق نوك ةلاح نييسورلا نم قازا
 لوا يف نيعس ناكف ةوقلا يف ةماث امهتاماكحتسا نك ةيسورلا هحو يف

 اف نيب ةيفارغج ةلاسر ىلع تعلطا دقو . ةماث اهتاماكحتسا نوكي نا صمالا

 ”ركلا هو قازا ةعلق دادزسا ةروصو تاماكتتسالا لاك ةنفك اهفل وم
 ةعلق عيسوتو ريمعت بوجو ررقت اذا هنا ابف ركحذو . نيحلا كلذ نم

 نم لقت ناو اهل ةرواحللا ةبرخلا نم راجح الا ذخؤت نا ىضَتَش قارمط
 نويسورلااماوتاروصتلا هذه نم ءىش رجم مل نكلو . نفسلاب ةديدحخلا ةعلقلا

 000 البل كولا ةابج نم ىهوجرخاو رايطراقملاها طابا رسم
 ىلع موجحملاب اًودتبا مث محل نيعبات ريغصلا رلياط رابق يلاها اولعج ليل

 قازا رحبيف ةيرحبلا ممتوق ةدايز يف اوادطا رجا ةهجنمو ريكلا رلياطرابق

 دوسالا رحنا ف لوطسا دادعا ىلا اولامو

 تعرشوةيسورلا ةيروطاربما ىم رك لع انيرئاك تساج ١١١0١ ةنس يفو

 | يتو ع كلمت امنا ةلختم سرطب ةيصو نم ىتب ام ءارجاو ذيفنمت يف

 دعب ةبونلا اه ا ةللهلا ةاودلاب تكردافا ناكل لا "تير مت لخالا كاوا

 تدمكتف اه كلو قيروشت ىلع ءاس ١١8١ ةنس بركلا الع تنلعاف كلذ

 لقث تحن ةلودلا تحصاو نينس تس تدتما ىتلا بورحلا يف ةميظع راسخ

 هجرانبقة برق يف اه ماع عق ةوملا ةدهعلا لثم مم .ظع

 م ايرتسوا تقفناو ةروكذملا برخلاب مت 3 ٍ ير لود نا ا

 000079 اًايبورللع اهاوق فرصت اهنوك نع ًاضوعو ايسور ىلع ةيلعلا ةلودلا



 ١ ماع 4

 نبا 1 نا انزع اخر ردل اه كتل ناو ناش ار

 ةنكاذلا ق١

 نيتشخ نتدامىلعو ةرهاظ ةدامن رشعو ةينأك قلعيوتحن هح راق ةدهعو

 (5) مقر تحن ةليذم اهتروضو
 ةيراسحلا هذه يف ةيلعلا ةلودلاب تقل ىلا ةيونعملاو ةيداملا راسا

 0 مل ةدبإف 0 رئاق تدافتسا دقو ءاضخالا ذح نع ةحزاخ ٌةدهاعملاو

 اهنؤمأم ِق

 ها مدا يف تش م نييسورلا دل يف انيق ناغبطو قازا نا اهنم

 .ىزوا رعوناتر بمن نب ريكا نوريلقو شرك عالقو ةدىدخلا ةعلقلا

 ةيرطا لؤوضا ءارجا نا اهنمَو . نييطرابقلا نع اهدب ةيلعلا ةاودلا تفكو

 اليتسا مرقلا ىلع تلوتساكلذبو راثاتلا ةبامح قح ةيسورلا تطعا مرقلا يف

 اهلضوتت ةديدع لئاشو طورتشلا شح اه تابعا نو 0

 ابنمو . نادغبلاو قالفالاو ضِسالا رخبلا رئازج يف ةيلعلا ةلؤذلا رارضال
 ناتَسل يف ترج ىلا ىلؤالا ةمساقملا نم اهد يف تلخذ قا ةعلقلا نأ

 قارس اكن عاش لك هي راخا كلل ١ ءاكأ ايسوربو ايرتسوا نيبو امه

 دوك رازتغالا لارأل الس قرط اتركك وئنولعلا رع لك ود ل راسا
 اهلضانم هل ةلود وحمت نا امل برقو ةياعلا ةلودلا

 115 كياتتككو :سسرانب 3 نم اذنك ثرحا را د ا
 ابروا يف ًاذؤفنو

 ةمالا ةلوهغ تقلا كلذ" ق تناك ( هز دالب عيزوت نا ثيَحو

 تدخلا مث . ةيمها لودلا هللعجم مل ناتسهل عيزوت كلذك ابورا يف ةماسملاو

 رتلوريظن نيروهأملا انزرف ةفسالف تللختساو ايسور كلما مف انذاف
 ريغيف ناكاهنعز:نا لاخلاو ةلوبقم اهنا معزتواهتاكرح يرحم تناك ممطساونو
 هحوب تناك ةيلعلا ةلودلل !هلماعم نا ابورال رهظنت تناك كلذ لثعو هل
 ًاريثكاط تدرو ليلقلاب تعنتقا ةلغلل ًارهظُم اهنوك عم اهناو فاصنالاو قتلا
 ٠ ةؤرملا رظنس كلذل رظنت ابورا لود تناكف اهلع تل وتسا ىتا كلامملا نه

 0 اوملعو مهنبعا يف ىذقتراص ايسور نالودلا لاحرل كلذ دعب رهظ داحو 1
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 هيمدلا رومالا 1 نا هاف ةدهاعم ف احردنم ناك ام ةلمح نمو

 ترسفف ةيمالسالا ةعيرسشلا ىضتقم مالسالا ناطلس قوق->نم وه راناتلاءاوقال

 در تاكناو اذهو نايع لا مساب نوكت ةكسلاو ةطخلا ناب ةراعلا هذه

 تراص كلذ دعب نمو هتناعرب ل )ا مرقلا تاناخ ناف هيلع تقفاو اسسور

 لوالاديملا دبع ناطلسلا ةرضح مسا اهبف رظنسال مرقلا يف برضت ىتلا ةكللا
 دحا ىلع ار ناك ناخ ياركتلودو ناخ ياركميلس اهككبس يتلا ةكفلاو

 ةكس ضعب ناكو يارس هجغب يف برض يناثلا هجولا ىلعو مهمسا اهيهجو
 ةيضفلا هتكس رثكاو ةيهذلاهتكس اماو زرطلا اذه ىلع ةيضفلا ياركحنيهاش

 يارغطلا لكشب همسا اهبلع شّقن دقو

 دارطتسا

 تاكوكسملا قح ىف ةيدارطتسا ةرابع هحمرات يف يدنفا فصاو بتك
 نورحتشي هلابراو ًاصوصخم انف نالا تراص دق ةكسلا لاوحا نا ريغ ةقبتملا
 امون اعون ةفلاسلا ممالا تاكوكسم اهنمنونتقيو ةقيتعلا تاكوكسملا ىلع مخ يف

 ىلا دجوبو. . ةيحرات ةمهم ةريثك تالكشم لحو فشك ىلا اولصوت ةروصلا هذبمو

 هركذامو٠ كلذ يف مهبع اسم لج اوفرص ءاهجو لاحر ةداعسلا راد يف نالا

 تحبو . روكحذملا نفلل ًاقفاوم نكي مل ثحبملا اذه يف يدنفا فصاو

 ضرعتن نابسانملا نم اسار دقف هددصب نحن امع احراخ ناك ناو تاكوكسملا
 ىلع ءانب لوقت كلذب ًايلامحا ًاملع انحرات يف نيعلاطملا ديفت ءايشا ركذل
 نفلا اذه باحصسا هققح امل رظنلابو .باللا اذه يف اهلع انفقو ىتلا تاقبقحتلا

 روسكو ةنس ةيانسو نيفلا لبق ةكسلا اوثدحا نذلا مه نييناث ويلا نا نيب

 امو ةضفلاو بهذلا نم 0 كيايسلاب لاومالا نولداس كلذ لبق |وناكو

 ركل نودنسو 0 نت الا 0 ةميدقلا ممالا نم ةما نو اه

 نوتش اوناكو ةههلآلا كل ءامساب ليثامتو اير ا أحاص مهنه

 مهتافارخونيلوالا ريطاسا تراص دقو حلصلا هلاو برحلا هلا لثم ةريثك ةحلآ

 0 ممالا لاحر ناحو .٠ هعدقلا راثالا بابرا ناي ًاض ود ف نالا 1
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 ١ أ مماكوكسم ىلع 00 روص نوشقس 0

 ًاروطو مهمانصا مسر ةراث مهتاكوكسم م ىلع نوشقنس اوناكف ”نوينانويلا اما

 راجشالاو تانلاو لاملاو 'ةانسالا ,تويبو عالقلاو جوربلا لثم ةينبالا مسر

 ”تاموكحلاو مهاكوكسم ىلع مهروص نومسرب نواقتسملا ماكنا ناك اروطو

 تاكوكسمو اهيف تب رض ىتلا ةدلبلا مسا وا اهتموكح راد مسرت تناك ةيروهمجلا
 عونمم ريوصتلا نا ثيح نم دولا اماو . زرطلا اذه لثم ىلع تناك مورلا

 اههاش امو راجشالاو' راهزالا 00 7 نوشقس اوناكف مهند يف
 ىلع مهناطلس ةروص دحاولا هجولا ىلع نوشقنس مهضعب ناكف نوينايكلا اماو

 اوناكح مهضعب و . في ذاجتع براق مسر يناثلا هحولا ىنعو نيتلحم تاذ ةبرع

 ةحنجا وذ كمس مسر يناثلا هجولا ىلعو موب ةروص هحولا ىلع نومسر/

 باشنو سوق هدمو ناصح ىلع ناطلس ةروصو كمسلا ينذ همشش ٍبنذو
 هجولاو ًاروفحم نوكحي, دحاولا هجولاف يتالوطلا لكش ىلع ناك ضعلاو
 ًاضيا مهو . ٍباشنو سوق هدبو ناطلسلا ةروص هيلعو ًاشوقنم يناثلا
 ةسسؤم نارا دالب يف نييناكشالا ةلود تناك املو . هذهل ةلثامت ككس

 زرط ىلع ةينانويلا فورلاب مهتكس تناك نانويلا ةموكحح اياَق م
 دحاولا هجولا نع (شودَم م نساشاسلا ةكس ماو نانولا 6

 اوناكو رانلا مسر يناثلا هجولا ىلعو مامساو مهءاقلاو مهنيطالس راوصا 0

 ناسنا مسر نيهجولا ىلع نوشقن ًاضيإ
 نم هنا ىعدد يذلا ةيناساسلا توِس سسؤؤم كلاب نب ريشدزاو

 نندتم نويناكشالا ناك ىتلا مانصالا ةدابع لطب اهما لخفتسا مل نيينايكلا ةلالس
 تناك ىتلا نارينلا ةداع سساو اهرئثا ىحمو نيينانويلل اعاينا الع نيكلاسواه
 ةرابع عم هتاوككحبس ىلع رانلا مسر عضو كلزإف ميدقلا ىف سرفلا نيد

 كلذ ىلع مهكولم نم هدعب ءاح نم هعبناو يول طخم ةيسراف
 لق ةطوضم نك مل ةكسلا لاوحا نا هخمرات يف يدنفا فصاو لاق

 بهذو ةضف نم صارقا هدعب اهلع رثع ىتلا”نءافدلا يف دجوف نافوطلا

 حلبلا ىوت لكش ىلع ةليوط عطقو تالايرلا 1 عطقو ةعكمو ةرودم

 ! لمضامتو تاس روصو تاراشاب كا هش وقنم اها 0 ؛
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 5 نم نيناكلاو نيب.دادشلا نف نافوطلا دعب اماو ةفات# لاكشاو رس

 ما دوس نم مبمو باتح ةروص لم نم مهنمو عبس ةروص. هتكس يلع
 نوروصب, اوناك لكلا ىلع ةلغلاو لالقتسالاو ةعاحشلا نوعدب اوناك نيذلاف

 امو امون نوروص, اوناك ودهلاو ةملاسملا نوبحن نيذلاو دسا ةروص

 اوراتخا ولعلا نوعس نذلاو . ةرمضم امل سيلىتلا تاناولا نم كلذ هشا

 نولعجم سوحلاوىراصتلا كولم رثكاو ءالؤه نم ضعلا ناكو باقعلا# روص

 شقن ضعبلاوةمظعم دلب مسز واةنطاسلاراد وامهنيطالسةر وص مهتاك وكسم ىلع

 ىتلا ريواصتلاب ائيهف ًاثرش مهتاكوكسم اونسَحو . ًافيس ضعلاو احاتو ًاريربم
 روصت اكوكسمالا ىلع نوروصي اوناك نييناكشالا ةلود يفو ٠ اهنوراتخم اوناك

 تضرقنا ىتا نييناساسلا ةلودو . مهتفاب مهخراوتو مهئاسا نوبتكيو مهكولم
 0 لوك اىناك٠. ةليلسلا كلت نم مهريغو ناورشوناو درجدزب ضارشناب

 شوقنلاب مهناسا نوبتك ضعبلاو . ةنوزوم اناينا ةيسرافلا ةغللا ماكو كسم
 راهزالاو راحشالاو ةعوتتملا

 ريغ صوصخلا اذه فصاو لاوقا نا ةقباسلا انتاليصفت نم معو
 اممالاو نييدادشلا نا لوالا هوجول اهححصي امب ةنورقم الو ةّشراث

 تف ٠ ةنكس مه نك م نوفرع نيد ىلا نوعجر ال نيذلا مه ةرصاعملا

 .روسكوةنس ةياتسونيفلا لبق هلمع ثدح اما ةكسلابرض نا هجولا اذهىلع

 امنا ءايشالا رئاسو ةينءالاو تانابنلاو راجشالا مسرو ريوصتلا نا يناثلا
 لاخلاو ةينيدلا تاظحالملا ىلع ىنم كلذو نانويلاو مورلا ةكس يف ةرثكب دجو

 .اهماش امو راهزالاو راحشالاروص مهتكس ىلع نوشقنب دوبلا ناكو عقوملاو

 ناك ثلاشلا ةنايدلا سما درجم نع ءىبئان كلذ نا نفلا باحانبب ماسملاو

 مسا وا لابجلاو ةينبالا ضعب مسر مورلاو نانويلا تاكوكسم ضعب يف دجوب
 ١ ةححرس نا عبارلا .اهماه ةئيدم مسر ماكو كسم ف رظزم مل هنا ريغ ةئسدام

 يذلا هِحْولا ىلع تناك نييناساسلا ةكسو ةينانوبلا فورحلاب تناك نيبناكشالا

 0000 در روتانا يلع يرتككم ناك ىلا ةكسااو العا مان
 ريث ؟مالسالا روهظ دس كلذو دنحلا يف مالسالا لود يفو ةيوفصلا ةاودلا

 "00| ركل 1| رطت هكا صاب ءانعا عّش مل ةيدمحلا ةلاسرلا نمز يفو 1
 و ْ 4
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 2-5 ةلوادتلا دوقلا ترمتساف :برعلا ةوادب عمةجذاساهرما إيف تا

 ناف ةلمجابَو ةينازيملا ريداقملا لمعتست تناكرثكالا يفو هياع تناك ىتالالا ىلع | ا

 ةكاوكسم تناك قانا او مهاردلاىه برعلا دالب يف ةيراح تناك ىتاكسلا ١

 ناوضر عبرالا ءافلخلا نمز ينو. مورلاو دنهلاو سوحملاو سرفلا كوام ةكسب ْ
 صاب ةقلعتم راظنالاو ممحلا تناك ةيومالا ةلودلا لياواو نيعمجا مولع هللا

 ةالولا ضعب نا مث . ةكحسلا برضب مائها عش مل كلذلو داهجلاو وزغلا

 ىلع ىنعا يورسكاا زرطلا ىلع ةيضف ةكس اوبرض قرشلا ةهج يف لامعلاو
 فرح ىلع نوتكي اوناكف, ةبولبلا قوريللاب تناك ىلا ةناساسسلا ةكسلا ن1
 أ| دقو « هللاالاهلاال >ةلليلاو ةلمسبلا اهطسو يفو ةسرعلا فورحلاب مهامسا امترئاد

 | يف ةيرجم (؟1) ةنس يف تبرض اهتبار ةكس مدقاو ٠ اهنم اريثك ريقفلاترظن

 ْ . ينوكلا طخلاب اهرئاد يف ابوتكم تبارو ناتسريط دالب نم كتره ةصق

 | ةرئادىلع ابوتكم ناك ههجو هللا مرك يلع ةرضح ةفالخ يفو . يبر هللا مس

 ْ | اسار دقو . هللا يلو فوك طلخا (*07) ةنس يف تبرض ىتلا ةكسلا

 ظ لاونلا ىلع يبر 0 (عوو+م) ةئس تبرمض ىلا ةححرلا ة رئاد ىلع

 || راد يف -. ةنس يف ةيورشملا ةححسلا رئاود ىلع ايوتكم ناكو . ىلا |
 فرح ىلعو طّقف هللا مس قوك طخ در ىف ١ ةلس يفو دركحي

 ناك هلا ىورو . نينمؤملا ريما ريبز نبا هللا دبع يول طخم ارئاد
 ينوكم طخ 7+) ةئلس فين يف جاجحلا مساب ةبورضملا ةكسلا ىلع ابوتكم
 هللا الا هلا ال هللا مس اهطسو يفو فسوب نب جاجحلا اهرئاد فرط ىلع
 ننثاو .ةياما ةئس٠. ىف ةكس ريقفلا تراطن نقو . هللا لودر 0 7

 دحا ارض نيرشعو ةعسنو نب رشعو ةعيسو نيرشعو ةعبراو نب رشعو

 ١ ناتسريط دودح ىلع ناظف احا ضعب ةلالس نم رمت همسا ءاسؤرلا

 | اهانار ة ةكس ةروكذملا تاكوكسملا ىفو . يفوكحلا طخلاب رمع اهلع بوتكم

 | نابلس هل لاش ناتسريط ءارسصأ دحا ارد ىتتلا ةكلا ىو خرا برقا ىف

 نق روك ىعا ندد . ناملس امترئاد فرط ىلع بوتكجمو ١9 ةنس ىف

 تاكوكحلا نم ءالم اتم احل لمحو ةداعسلا راد ىت اهبحو تا
 / ةعدقلا تاكوكسملا امهنب تر دقف ئدتفا كب ىحص اسانحا دحإ ةيقرشلا 3
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 0 طلاب ةباوتكم ركذلا ةفلاسلا تاراعلا تا ةدحاو دعب ةدحاو

 ناك ثيخو ىولبلا طلاب ايوتكم اهيفاوتب رض ىتلا ةدلبلا مساو اهخمرات ناكو

 نابعالا ضعب تاقيقحمو تادافا ىلع كلذهف اندنتساف انل الوهجم طخلا اذه
 فرح ىلع لا انمأر كلذكو طخلا اذه ةءارش ةفرعملا ٍِق مف 1 نذلا

 نم انمهف ةيواع فورحم نيرطس ريزلا نب هللا دبع مساب ةبورضملا هكلا

 نينمؤملا ريما ريبزلا نب هللا دبع اهانعم نا ةياورلا بسح ىلع اهتباتك

 اهكس امئاو . ةيمسرلا ةيمالسالا ةلملا ةكس نكت مل ةروكذملا تاكوكسملاو
 قيقحن نم نيبت دقو .تالماعملا ليهست درحل قباسلا هجولا ىلع ءارصالا ضعب

 لوادتنت تناكو ةيبرعلا فورحلاب تبرض ىتلا دوقتلا نا مهمتدافاو نفلا باحصا

 مكتكا ةيومألا تاكوكسملا ىف ةمسر ٌءروَص يف مالسالا ةلم ءاذتنا ف

 قارعلا ىلع اييلاو هيومالا ءافالا نم كلملا دبع هبصن امل كلذو .جاجحلا

 ةيرجم نيعسسو سمخ ةئس قارعلا يف اعرض يف عرشف ةكسلا برضب هرماو
 اا كلا كلذ كعب نمو نيعسو تس. ةنس يف ناك كلذ نا لبقو

 ةيومالادوقنلاءذهلرثا نالا قبس ملوةيمالسالا دالبلا رئاس يف ةيومالاتاكوكسملا

 ىتلا ريقفلا اهتيار ةيوما ةكحس مدقاو .نيروكذملا نيكراتلا يف تبرض ىنلا

 هلاال ) هيهجو دحا يف بوتكم يفوك طخم بهذ و ٠7 ةنس يف تبرض
 ىدهلاب هلسرا هللا لوسر دمحم ) هترئاد يفو (هل كىرمش ال و هللا الا

 دمصحلا هللا دحا هللا ) يلاثلا هحولا ىلعو ( هلك نيدلا ىلع هرهظنل ىق ١ نيدو

 4 ينام ماع يف راشدلا اذه برض هللا مس ) هترباد يفو (دلوب 11

 اسئنارولف فحتتم يف 6 هنأ معلا اذه باكا ضعب نع يورو ( ناعبسو

 اذه لق نمو (707) ةئس يف برض مالسالا تاكوكسم نم ًادحاو ًاهذ

 اثار 1 تاكوكسملا مدقا نمو .ةيهذ ةيمالسا ةكحس رظنت مل عراتا

 طخم اهبهجو دحا يف بوتكم .٠7 ةتس ةرصلا يف ةبورمضم ةيضف دوقن
 برض هللا مس ) اهترئاد يفو ( هل كنرمش ال هدحو هللا الا هلا ال) يفوك
 دحا هللا ) رخالا هجولا ىلعو ( نيءسو عست ةئس يف ةرصلاب مهردلا اذه

 (| لوسردمجر اهترئاد يفو (دحا ًاوفكهل نك ملو دلوب ملو داب مل دمصلا هللا
 (نوكرشما هركح ولو هلك نددلا ىلع هرهظيل 3 نيدو ىدهلاب هيسرا هلل 2

 51 1 1 ل ا تش ا ا ا ل 4
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 ١ ىلع ةكوكسم تناك ةيضفلاو ةيبهذلا ةيومالا ةلودلا تاكوكسم مد
 يف تبرض ىتلا دوقنلا تيار دقو (1؟) ةنس مهضارقنا خرا ىلا نيروكذملا |

 ناوسم سولج خرات يف هنا ريغ .روكذملا زرطلا ىلع اهعيمح ةروكذملا ةنسلا
 لآ ىلا مهليم انالعاف قرمثلا ءارما ضعب هتعاط نع جرخ ١١0 ةنسراخلا
 ترظن دقو .اهوبرضىتلا ةيضفلا تاكوكسمالَرْخا زرط اوراتخا يوبنلا تيلا

 ىج ةبصق يف اهوبرض ىتلا ةكحبلا اهتلمح نمو تاكوكسملا هذه ضعب ريقفلا

 اهفارطاىلعو ( هلكءرمش الهدحو هللا الا هلا ال ) دحاولا هجولا ىلع بوتكم

 مس) اهفارطا ةرئاد جراخيفو(برقلا يف ةدوملا الا ارجا هيلعمكلاسا اللق)

 هللا دحا هللا ) رخالا هجولا يفو ( ةبامو نيرشعو عبس ةئس ىحب ب رض ( هللا

 ةكس ًاضيإ ريقفلا ترظن دقو (دحا ًاوفك هل نكي ملو دلوب ملو دل مل دمصلا
 هم ةنس يف ءرمت ”ىمست ىتلا ةدرلا يف طمتلا انه نع لع نا

 نيطالس رابخا يف ةعوضوملا خراوتلا نع لقن هنا يدنقا فصاو ركذو

 ةيرجم رمثع ةينامث ماع يف ةكس برض هنع هللا ىضر رمع ةرمضح نا برغلا
 ( هللا لوسر دمج هللا الا هلا ال ) اهضعب لع بتكو يورسكلا شفنا لع
 ريئاند ًاضيا برض ريزلا نب هللادبع ناو رمع مساوهللاالا هلال اهشعب ىلعو
 ( هللا لوسر دم ) اههجو دحا ىلع بتكو ةمركلا ةكحم يف ةريدتسم
 دععا)ظفل امترئاد ىلع شّقنو ( لدعلاو ءافولاب هللا صا ) رخالا هحولا ىلعو

 ةءاورلاوام ةكحرس همساب برضب, مل رمح ةرضح نا القن تبث هنا الا ( هللا

 ءاضادحا اهبرض ىتلا ةكحسلا نم لصح ًاطلغ نوكت نا لمتحم ةروكذلا
 طخلاب بوتكحملا اهخمرات نا رهاظلاف قباسلا لاونملا ىلعر مس ىمسملا ناتسربط

 . امدنعدنع هللا ىضر رمع ةرضح ىلا تدنساو هتءارق نم اونكمتب مل يوايلا
 ىلا ةكحسلا كلذكو . ةيبرعلا فورملاب اهترئاد ىلع ررحم رمح مسا ىءرق

 اهملع علطبإ 5 نآلا ىلا هتعاشللا ىو رييزلا نب هللا دنع ةرضح ىلا اهودسن

 نا معلا لها دنع ممل نمو .٠ مهنع دحا اهاور الو م لها

 ناكو جاجا وه ةيبرعلا ةكحسلا برض .ءادتنا ثدحا يذلا

 نكلو . نيعسسو تس وا نيعسو سمح ةئس يف قباسلا لاونملا ىلع كلذ

 0 كش نش نفلا اذه يف ديدلا فشكلا عوقو دنع اذه فالخ رهظ 1



 4 لال

 0 هل

 2 لا نأ دارج ديفا نارا دحر 03أ كلذو  نانامو كلألا 8
 | ريقفلاو ةيرخخ نيعبرا ةنس ةرصلا ف تب رضةس رع ةيضف ةكححرش ةداعسلا

 بوتكحم .يدقا كب ىئيص دنع ةيمالسالا ةعدقلا تاكوكسملا نيب اهتبار
 هل نكي مو داون ملو دلي مل دمصلا هللا ينوكلا طلاب اههجو دنحا ىلع

 نيدو ىدهلاب هلسرا هللا لوسر دمحم ) اهترود يفو ( دحا ًاونك
 رخالا هجولا ىلعو ( نوكحرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا

 مهردلا اذنه برض) امترود يفو ( هل كيريش ال هدحو هللا هلا ال١

 ةروص ةكرلا ىلع برض هنا نيخرؤملا ضعب لقنو ( نيعبرا ةنس يف ةرصللاب

 نيدلقم امهنع هللا ىضر ديلولا نيدلا> ةرمضح ةروص وا ةيواعم ةرمضح

 ةبرواعم ةرمضد» نا هحرات ٍق جرداف كلذ يف يدئفا فصاو مهعبانو امهمقيس

 ةباورلا هده نكلو هفيس ردم كحبلا ىلع ةئروص كح ناش يبا نبا

 ةحصلاو توبثلا ةجرد ىلا اهلقن لي م عر واكمل

 ين ةكحسلا برض جاجا نا هخرات يف يدنفا فصاؤ ًاضيا ىورو
 طخ دوقللا امههحوا دحا ىلع بتكحو ةيرجم نيعيعسو سمح ةئس قارعلا

 ( كلملا دنع) يناثلا هجؤلا ىلعو ( دمصاا هللا دحا هللا وه ) ىتوك

 الا ومالا تاكوكسملا عيمج بيترتلا هجو ىلع تيار ريقفلا نكأو

 بيرتلا ىلع ةنس لك ىف ةضفو بهذ نم برضلا توِس ىف مهدنع تب رض ىتلا

 ننثاو ةبام ةئس مهلود ضارقنا مرات ىلا نيءعسو ناك هس نم قباسلا

 هنا انف هملسملا اياضقلا نمو .ةفيلخلا مسا اهدحا ىلع نكي لف .ةيرم نيثالثو

 ىدههملا ةفالخماياىملا مالسالا يف تب رضىتلا تاكوكسملا ىلع ةفيلخ مسا بتكي م
 اهككس ىتلا ةيساحتلا دوقنلا ىلع ابوتكمكلملا دبع مسا يؤر دق من ٠ ىسابعلا

 ْ همسأي ماشلا ميلقا يف مورلا

 تب رض ادتنالا قف . ةيساملا تاكوكسملا نم ًاريثك اضيا ريقفلا تيادو
 ال ) اههجو دحا ىلع بوتكم ( 1؟) ةنس يف ىساعلا لكشلا ىلع ةكحرللا
 ةفوكلاب راندلا اذه برض هللا مس ) اهفارطا ىفو ( هككيرسششال هدحوتللاالاغلا

 | يفو ( هللا لوسر دمحم ) رخالا هجولا ىلعو (ةيامو نيثالثو نينا ةنس ىف

 0 نيدو ىدهلاب هلشرا هللالوسر دمج )امترئاد ةرود جراخ فازطا 1
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 7 ىف دوقنلا تبرض اذكه ( نوكرششملا هركح ولو هلك ندلا 0
 هننا بتكح روصللا رفعج نمز يف هدعبو زرطلا اذه ىلع نييساعاا ةفالخ

 هلا ال) اهكس ىتلا ةيضفلا دوقنلا هجوا دحا ىلع هيدمحملا ةطخلا يلاو ىدهملا |
 ةيدمحملاب مهردلا اذه برضهّللامس )اهفارطا ىلعو( هل كيرسش المدحو هللا الا

 نبا دم يدهملا هب صا امث )رخالا هحولا ىلعو ( ةبامو نيسح و نينا .ةنس '

 ىفو ( هرخا ىلا ىدهملاب هلسرا هللا لوسر دمحم فارطالا يفو ( نينمؤملا ريما

 ةمسأ دعب نا هرزو مسأ يدر ١66 طيش و اهب ريض ىتلا ةمضفلا ةكححبلا 1

 برضت ىتا ةكحبسلا يف ماوع الو مسا 2 15 5 تقولا كلذ يف نكلو ْ

 همسا شقن نم لواوسار اهل ةعباتلا عضاوملايف الو دادغبب ةفالخلا ماقمىف .

 ريرس ىلع سلج يذلا يدهملا اذه وه هيضفلا ككسلا نع ننيمالسالا ءافلخلا نم

 مالسلاراد دادغب ىفاهم رض ىتلاثلكسلاه جوا دحا ىلعبّتكو ٠6 ١( )ةئس يفةفالخلا |

 هللا مسل ) اهفارطا فو )هل كبرمش ال هدحو هللا الاهل ال١ ١( هو )ةنسيف ْ

 هحولا ىلعو ( ةبامو نيسمحو عسل ةنس يف مالسلا ةمدع مهردلا اذه برض

 اهفارطا يفو « يدهملا ةفيلخلاو ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر دمجإل رخالا |

 ناك ام” دنع ديشرلا نورع هكلوو 6« ها ىدهلاب هلسرا هللا لوسر دم 1

 6:15 ) ةنس يف اه رض ىتلا ةكسلا هجوا دحا ىلع بتك نوره يف ًاياو

 ىلع ديشرلان وره س اج املو(نينمؤملا ريما نب نوره هب سما امتيدهملا ةفيلخلا)

 اماو ( ديشرلا ةفيلخلا 2 اهب رمخض,تلا ةينعتلاةكسلا لعستكا 06000 )ةئس ىف ةفالا تح

 كبرشال هدو هللا الا هلا ال الامهجو دحا ىلع بّتك هئاف ةينهذلا ةكسلا

 رخالا هجولا ىلعو « ها ىدهملاب هلسرا هللا لوسر دمحم ١ اهفارطا يفو 4« هل

 نيعس ةنس رانيدلا اذه برض هللا مس ال اهترود يفو ( هللا لوسر دخم )
 ايكم . ىلا .ةكحبلا نانع ةرالن) طوف نكلو دقسا مو 6 ةيامو

 هنراظن بس وهو رفعح هريزو ىلا هالعا هانركحذ ىذلا هجولا ىلع

 ب رض يلا ةيهذلا دوقتلا ىلع رفعج مسأ يور دقو هكبلا ىلع همسا شن '

 ءافلخلا نه ةيمهذلا تاكوكسملا ىلع همسا شن نه لواو « ١7١ إ ةنس يف |

 ةيبس :يف :اهكش ا ةيهذلا ثلكسلا ىلع فشكو فيشولا نوره 0

 م ضيقا لإ رسعما ورع 1 و( نيمالا ةفيلخلا 2 )6 (١)

 نول
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 0 ةفالخا ةوق داعاو هللا نيدل رصانلا دمحا ةفالخلا ىلوت امل مث ةفيلخلا مسا -

 ةكوش راعش راهظا لجال طقف ةفيلخلا مسا ةكسلا ىلع بتكحي, راص
 امتوقو ةفالخلا

 يف ٍبتك ديشرلا نوره نب نيمالا دمع نا ةخمرات يف فصاو ركحذ
 املو ( ديشرلا نوره نب نيما دمح) اهلفسا فو ( هللا 28 ةكشلا ىلعا

 ريناتد برضو هللاب رفظملا قلاب قطانلا هبقل ىموم هنبال دهعلا ةيالو ذخا

 .ةكسلا هذه رت نكلو (رفظملا ىسومل رخفمو نعلكراملع بتكو همساب
 هاخا عزان نوما نا وهو هجولا اذه ىلع ةبورمم و 1 لصاو

 لعخ نييرولعلا ىلا نييسابعلا نمةفالخلا ليوحن دارا هنع ام رف هفلاخو نيمالا

 بلغ نا دعبو دهملل ًايلو ةيولعلا دالوالا نم مظاكلا ىسوه نب ىضرلا يلع

 رظنلابو مطاكلا ىسوم نبا ممس هلا لبق ةفالخاب لقتساو نيمالا هاخا

 ىلعو ىسوم مساب ةكس برض نومأما نوكي نا لمتحلا نف لاخلا هذهل
 ةكسلا هذه رظنت مل قباسلا هجولا

 هجوا دحا ىلع اوك سلدنالا دالب يف اونطلست نيذلا نوبومالاو
 رخالا هجولا ىلعو ( خراتلاو سلدنالاب راندلا اذه برض هللا مس ) متكس

 هللاالا هلاال ) مهتكس هجوا دحا ىلع اوبتك نويمطافلاو هناونعو ةفيلخلا مسا
 مسا يناثلا هحولا ىلعو ( هللا يلو ىلع هللا لوسر دقمخ 8 هل كيرشال هدحو

 يف نيدحوملا ةلود ترهظ امل هنا دامح نب خرات يف ءاحو . هناونعو ةفيلخلا
 لكحشلا ةعبرم يدهملا يصاب ةييهذو ةيضف دوقن تبرض برغلا
 ءافلخلا ءامسا رخالا هجولا ىلعو ةلدمّلاو ةامسبلا امهجو دحا ىلع بوتكم

 ءىجحم دهعلو رصعلا كلذ يف وه'يذلا ةفيلخلا مسا ىلا نيدحوملا ةلالس نم

 نيسمحو نامثو ةئامثالث ةنس يفو . دوقنلا هذه نم ريثك دجوب ناك كتلروميت

 للا نيدل زمملا ركسسب رصم ىلا يلقصلا بتاكلا رهوج نسسملا وبا لخد ال
 ادا ىلع بتكو. نعلاا ماب ةكحس برضا .ةيزعملا ةرهاقلا قتناو
 زعملا يناثلا يفو دمصلا دحالا ديحوتل زعم لوالا يف رطسا ةئالث امهجو

 نيسمح ونامث ةئس رصمب رانسدلا اذه برض ثلاثلا يفو نينمؤملا ريما هللا نيدل
 1 ىدهلاب هلسرا هللا لوسر دم للاالاهلال ) رخالا هجولا" ىلعو ةئامثالثو :
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 اندم

 كَ ةروص ا مهاردلا ىلع شقن كب سراب ىفعي سرس رهاظلا كلملاو

 تاكوكسم ىف ةيراخلا مهاربلا ىقكإ كاك ة نتا ةلودلا روهط دل
 ةيضف ةكس تبرض نكلو نيقوجلسلاو دنهلاو نيقارعلاو ةبراغملاو جنرفالا

 يزاغلا ناخروا ناطلسلا نامز يف ؟
 هسورب حيتف ىزاغلا ناخروا ناطلسلا نا هخمرات يف يدنفا فصاو ركذ

 ةوقلا ىلع لصح ام دنع ةئماثلا ةنسلا يفو نيرشعو تسو ةئامعس خرا قف

 ةكحسلل ضرع ملو ةعونتملا ةسبلالاو ةوسكا نيعو نيناوقلا عضو ةمانل

 ما ايف كد ئسلتلا ني رضا طخ ها 2 ةعومُم تيأرو . ىاناا يداب ىتلا

 هللا ليبس يف دهاحلا )ناخروا ناطلسلا ةكس هجوا دحا ىلع ابوتكم ناك

 ىرحفهلا عراتلاهدعب و اسوربب برض الا هجولا ىلعو ( ناخروا ناطلسلا

 كلذحو هلع خمعراوتلا يف تباث يدذفا فصاو هركذ يذلا ذعر

 ةكللا ب رتط ناكاروا نالت نمار ىف رابعا مظن ام دنع اشاب نبدلا ءالع

 نالا ىلا اهنم دوحوم ةيساحتتلاو ةيضفلا:ناخرؤا ناطلسلا تكوكسمو

 هلا مولا يمال . تدع ةيناعلا ق تكوكسلا 2 مج ىف ابنهم تيار راقفلا ىا

 نو .ساحنللا نم دحاوو ةضف رشع ةثالث اهنم اددع رمثع ةعبرا

 0 رخالا هجولا ىلعو (هللالوسر دم هللا الا هلا ال ) امهجو دحا
 ةلك لوالا دازم :ناطلشلا تاكوكس ىلع نوتكم كلاذك صلت لإ

 ( كلم هللا داخ ناخروا نب دارم ) رخالا هجولا ىلعو ةدابشلا

 هكلم داخ اههجو دحا يلع بوتكم ناخ ديزباب مريدلي ةكسو
 ناخدم ناطلسلا ىلج تاكوكسمودارم نب ديزباب ىناثلا هجولا ىلعو خراتلاو

 نم ةيناهجلا ةلودلا يفو ٠ ًاضا طغلا اذه ىلع تناك يناثلا دارم ناطلسلاو

 نه ةيكس نريغت مل لوبناتسا لاف يناثلا ناخ دم ناطلسلا نامز ىلا اهوا

 رضنلاب راض دحاولا هجولا ىلع بتكو هنم تبرض هنامز ىف امناو بهذلا

 نبا ناخ دمحم ناطلس يناثلا هحولا ىلعو رحبلاو ربلا يف رصنلاو زعلا بحاص

 هدعب ءاح نم رمتساو .٠ خمراتلاو ةيشطتطسق ف ترض ناخ دارص ناطلسلا

 اننا وأو دقو نابللا اع ىلع ةكسلا نوررضي ةدددم ةدم نيطالسلا نم

 ذ يي ضخ
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 يناثلا ملس ناطلسلا ءابرقا ضعب نع هخمرات يف يدننا فصاو د

 رصم رايد كلم هنوكحل ناخ مياس ناطلسلا ةرمضضح ىدح نا لاق هنا

 كلامو دوسالاو ضيالا رحلاو مجعلاو برعلا قارعو ةيرعلا دالبلاو

 اكمال فتك نا. بسانملا نم يلبا مورلاو لوضانالا ةزاتمملا كلامملا

 برش انامرف ردصا سربق حف نا دعب هناو نيرحلا ناقاخو نيربلا ناطلس

 | اكل ا نع ةيلعلا ةلودلا تاكوكسمترطن نقفلا قنكلو.. ناونعلا اذه ةكبلا
 ةداعسلا راد يف تبرضيتلا ءاوس ةدحاو دعب ةدحا و سينرثلا !عانرصع دحولا

 ةاطلبلا ناهز لاق“ جراخلا يف ةددعتلا .كرضلا تاوس ىف تيبرمض لا وا

 . حتافلا ناخ دم ناطلسلا ةكس طمن ىلع تاكوكسملا عيمج تناك ثلاثلا دم

 رزكحاو ةداعسلا راد براضم يف ًاضيا هنامز ىف تبرض ىلا بهذلا ةكسو
 يف تبرض ىتلا ةيهذلا ةكسلا نكحل . اهينرت ىلع بريضت تناك تالايالا
 ناقاخو نيربلا ناطلس اهناونع بتكبرغلا ندم ضعب و رصمو بلح نتراضم

 بتكي ناكف ثلاثلا دمع ناطلسلا نامز ىلا كلذ ىلع رمالا ىتبو . نيرحلا
 ىلعو اهب تبرض ىتلا ةدلبلا مسا وا ةينيطنطسق ةيضفلا ةكسلا ىهجو دحا يف

 ىارفطلا لخاد ناطلسلا مسر هتقو يفو هناونعو ناطلسلا مسا رخالا هجولا

 ينوبامحلا مثلا يف ىارغطلا مسرت تناك دقلا يفو ةيضفلا ةكحبلا ىلع

 دحا ىلع ىارغطلا شن راص انلق 5 هنامز ىف مث ةكحبلا ىلعال طقف
 ىارغظلاةروص ىلع ةمظتنمو ةعوبطم نك مل اهنا ريغ ةيضفلا ةكسلا هجوا
 ان رمصع ف هلا

 نودب ابضعبو ىارغطلاب اهضعب ناك ةيضفلا لوالا دمحا ناطلسلا ةكسو
 نيرخلاناقاخو نربلا ناطلس اهضغب ىلع بتكي ناكبهذلا. ةكحسو .يارغط

 :رضتلاوزعلا بحاص رضنلا برا اببلع كلا مدقلا زرطلا ىلعناك اهضعبو

 ةيضفلا كككسلاو لوالا ىقطصم ناطلسلا رصع يف تدجو ىتلا ةيضفلا ككسلاو

 ناونع املع بوتكم اهعبمج يناثلا نامع ناطلسلا رصع يف ثناك ىتلا ةيهذلاو

 ىلع كلذك بتكب ناكو ٠ يارغطلا مسر اهنه دحا ىلع رب مو نيربلا ناطلس ْ
 ناطلس ناونع ةيضالا هتكس ضعب ىلعو ةيهذلا عيارلا دام ناطلسلا كس
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 ةكسولع ايوتكم ناك كلذكو :لاوملا اذه ىلع ًاضيا ةيضفلاو ةيبهذلا ميها ربا ا

 ْ ةكسلا ضعب يف يور نك و نيربلا ناطاس ناونع ةيهذلا عيا رلا د ناطلسلا

 زرطلاى بع رضنلا براض ناونعبرغلا براضم يف هرصع يف ةبورضملا ةيبهذلا

 ءهاعودب اهضعب و يا رغطلاب "اهنضعب ناكك ةيضقلا هتكس انا ممدقلا

 مهارد ةيكس نزوب شورق برض راص يناثلا ناولس ناطلسلا رصع يفو

 هتاكوكسمو يناثلادمحا ناطلسلا شورقتناكو نيربلا ناطلس ناونع اهلءبتكو
 ١ ”لاوملا انه لج سا

 || يارغطلا مسر يف نيسحتلاو مظنتلا راص يناثلا طصم ناطلسلا رصعيفو

 || اماو. ةييهذلا هتكس ضعب ىلع مظنمو عوبطم لكش ىلع يآرفطلا مسر عبطو
 نربلان اطلس ناونع اهلعرتكف ةيضفلاو ةيبهذلا هتكم رئاس

 ًاماظتنا و انسح يا رغطلا ةروص تدادزا ثلاثلا محا ناململا رع تا

 ىلع بتكو ماظتنالا ةياغ ىلع .ةعوطم ةزغصو ةريك ةعوتتم دوه تار
 نيربلا ناطلس ناونع ةيبهذلا دوقنلا ضعب ىلعو ةيضفلا ةكسلا هجوا دحا
 ةيبهذلا ةكحرسلا نم ضدبلا ىلعو رخالا هجولا ىلع ًاضيا يارغطلا تعبطو
 ةدلبلا وا ةينيطتطسق رخالا هحولا ىلعو يارغطلا دخاولا هجولا ىلع بتك

 تمقنو ةينيططسق نم الد لويالسا ابشن لعمل ص
 توبحم رزو قدتق ةامسملا ةيهذلا تاكوكسملا هجوا دحا ىلع يارغطلا

 .لو.هالسا ف برض رخالا هجولا ىلعو ةداعسلا راد ِق تبرض ىلا |

 ناور يف برض اهلعٍبتك تالايالا زكآ براضم يف تبرض ىثلا تاكوكسملاو
 ررحم رصم يف هكس راص يذلا قدنفلا بهذلاو .اذكهو سلفت يف برضضو

 ستكفيرصملا تور رزلا اماؤارصم ىف برض اضا لاوملا اذه 0
 ناونع يناثلا هجولا ىلعو رمصم يف برض اهحْنو يارغطلا دحاولا هجولا ىلع

 نزو ىلع برض يذلا ريبكلا قدنفلا بهذلاو . نب رحبلا ناقاخو نيريلا ناطلس

 دحاولا هجو ىلع شّقن قدانف ةرشعو ةعس»و ةسصضحو ةعبراو ةثالثو نيقدن

 كلذك رخالا هجولا ىلغو ةينطنطسق يف ٍبرض هرض: زع اهحْنو ىارغطلا

 عيمج ثلاثلا ميلس ناطلسلا رصع دحل كلذ دعغبو .٠ نيربلا ناطلس ناونع

 | ناطلسلا تاكوكسم زرط ىلع اهعيمج تناك ةعوتتملا ةعوطقملا تاكوكسملا

 هد
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 ىلعو ةيايطتطسق ابضعب ىلع كورك ةدانسلا راد يف تبرض يىااو ا

 رصع يفو .رابعلاو نزولا ىف توافت ابف ناكص نكلو . لوسمالسا اهضعب
 ةعوبطم ةروص ىلع ةيهذلا ةكسلا نم عون برض ناخ ديما دبع ناطلسلا
 رخالا هجولا ىلعو طقف يارغطلا دحاولا هجولا ىلع بوةكحم ةلسحتاسم

 مهرد هنزو قدنفلا بهذلاو سواحلا يراتو ةيلعلا ةداعسلا راد يف برض

 تسو نامهرد هنزو شرغ ةبامب وه يذلا يدحملا بهذلاو تاحق سمخو
 يدحما بهذلاو نيرشعو ةئالث راع نم قدنفلا بهذلا نكلو ةحق ةرششع

 بهذلانالداعي قدنفلا بهذلا نم ًايهذ نينا لكو نررسشعو نينثا نزو نم
 همرحيفبوبحم رز بهد نا ثمحو نزوب انزو شرغ ةئاع وه يذلا ىدملا

 ةدحاو ةمبق يف امهف نزولا يف هيواسبو همكمس ىفقدنفلا بهذلالداعبب هتعسو

 بوح رز ناكو . لوالا نم لقا ةميش بومحم رز برض كلذ دعبو

 مث ةراب نيثالثو شورغ ةثالثب ًاجيار نيعبراو تسو ةيامو فلا خرات يف
 كلذو تاراب رمثعو ةراب ةئا راص مرحلا ؟ .يفنيعيسو ةينامثو ةنام ةنس يف

 0 كلل انا لعاسا اكهمدق لا تبوح رز فلا" نيسملا ىلا .ارظن

 هدب طخم ةيالضوب كلذيف مدقو ىطصم ناطلسلا ةرضح ىلا هنا رمغلا نيما

 5... .ددعدندج بوح رز الاذكه ةررحمةبالص وللا هذه ريقفلاترظن دقو

 00 ال ءالعا ءانركذ يذلا هحولا ىلعو © بنو شك ثا. نئشورغ
 بهدو قدنفلا بهذ نوكعب. نا ىلغ نينثاو نيام ةئس مران يف ماظنلا

 ا اخار نوع رز نوكي نا ةدارالا تردص شورغ ةسمخم ًاجعار راحلا

 فصن وشو رغ

 < عساتلا لصفتا ف
 6 ساقفاقو مرقلا تاهج لاوحاب قلعتي اهف

 انبار مرقلا عئاقو رثكا انخمرات لئاوا يف جردن نا ىلع انمزع اننا ثيح

 / ةنطلسلاب مرقلا طبرت تناك ىتلا ةيلصالا طباورلا الامحا نيرن نا بسانملا نم 1
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 خجراوتلا رئاس نعو ياركمياذ ناناخ نبلك همسا ريغص

 نم مه نب قىعا نييرزيحتلا نع مدخلا نوه م مها نذلا تانالا ىعا ننركتملا نطالسلا ناك مدنا م
 اهلا امومرقلا تاناخ ريرس ىلعثرالاب نوساجم راناتلا نم ناخ زيكتج لسن

 نامز يف ةيلعلا ةلودلا ةيامح يف اولخد مهنا مث لالقتسالاب ايف ن ومكحنو

 هيلعلا ةلودلل مهمعب امو مهطباور تدادزاو حافلا ناخ دمحم ناطلسلا ةرمضضح

 ةيلعلا ةاودلا كلام ةلمح نم مرقلا ةطخ تراص. ىتح ًاثدئف ايش
 ىلع ًافوقوم سمالا اذه ةقبقح ليصفت ىلع فوقولاو عالطالا ناكامو

 نه ةعاجلاح ركهذولا انرداب دقف .مرقلا تاناخ ضعب لاح ةمحرت ةفرعم

 لوقنف ينالا هجولا ىلع ريهاشملا مهفالسا
 انك فو ردم ناكل م مرقلا تاناخ ءامسا ىلع يارك ةظفل ةدايز نا

 ناخ راص يذلا ناخ يارك جاملا دعب افرعو ةداع تراص امئاو مهئامدق
 ناك دقو .ةتسا ناثالث ةدم مكحو نيعبراو ىدحاو ةئامتام رات يف مرقلا

 مهافطا نوملسإ مهنا ميدقلا نم رائاتلا نايعاو نيطالسو تاناخ باد نم

 . ةبوبشلا نس اوغلس نا ىلا عاضرلا نيح نم مهلباق لاحر ضعب ىلا

 زيك هسن لصتملا روكذملا ناخ ياركجاحلا دلاو ناطلس نيدلا ثايفف

 هناةفداصملابو يارك ةلبق يف امنو ًاثنو ىبرتو عضر دق نوطب عبس ناخ

 ىلا ةليبقلا كلت يربتعم نم ىدلك تلود هيف لصو ىذلا موبلا يف ًادلو قزر

 هسا ىمسن نا ناطلس ندلا ثايغ ىأرفابف وصناكو .زاحملا نم اسعار هل
 ىإ تاع راص ةدم دعبو اف ىبرت ىتلا هتلبشإ واكو هن اكربت ىاركحا#

 يف هعم ةركآذملا ترج روكذملا يفوصلا ىدلك تاود ةايح يفو مرقلا يف اناخ
 نوكيو راختتفالا هل بجوب أمم نا ىدلك تلود لاقف عاضرلا ةونا قوقح

 ىلعةوالعهتلسق مسا ىهىتلاىا رك ةظفل ةدايز راكذتلل ةايسو نمزلا نم ينا ايف

 ًادعاصف نالا نم كلذ لوصح يف بغرب هناو ةيزيكتلا نيطالسلا باقلا
 اروتسد ترواصو ةدايزلا هذه كلذ هنسبا,ترمستا و لوقا هبوغرم زاخ
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 دارطتسا

 بسن دلو لك ناكف . لئابقلا ني ةباعرلا ةياغ يف عاضرلا ةبارق تناك

 ًاضياةعدقلا تاداعلا نم ناكو .اهنم هناك هياع راغتو ابف عضر ىتلا ةليبقلا ىلل

 1 ربثلا لئابق دحا ىلا مهدالوا نوطعي مهنا مرقلا تاناخو نيطالس دنع

 لاق تلود ىامآتربع همسا ريغص خحرات يف ةررحم ةبضقلا هذهو . معيب رت لحال

 نوعمتجم ًادلو قزر مرقلا ناخنا مهغلس امدنع ا 0 ا

 ًارثظ نوبختتا مماهجو روضحلو مهيب اه ونيع. ءاحطب ين نيعم تقو يف
 نمو قال وماتمللا لب اق نم ةلايخلا نم ةياموحدهجوتبو دول وما كلذل ة عض ص ىا

 ةثالث ًافويض ناخلا ىلع نولزني مث مرقلا يف نورودبو مهع« ىئالاو مهرئاس

 مهعم هن وبحصتسي ام نولك ان اقاو محطم .نماثيش نولوات ال كلي . مايا

 نوفيض,و(هزوب ) هنومس ةرذلا نمعونصم بو رشمو لغربلاو لسعلاو قيقدلا نم
 اورضح مهن |هغليف ناخلا ىلاهنواسر ملاح ر نم ريفس نوبختا,_ كلذدعب وهن ماع وناخا

 ميدقلا لماعتلا ىلعع ءانو . هتودب مهع وجر نكعالهناوهتببرت لجال هدلواو مدخل

 ااا راصىتاا(ةعضرملا)رئظلا كل: ىلاهملسي وهما نم دلولا نخايف نال مجم م

 لب هتيرت يف نولهاش الو . نركحاش 00 ىلإ هكا هرعت

 هنوملعي نيئس جم دولا غلب ام دنعو . مهدالوا ةسرا ىلع اموححرب

 ال معلا نم ءاونأو . رفلاو ركآو ب رضااو برحلا نفو لوزنلاو بوكرلا

 ةسمح هرمع غلب اذاو . ةياصالا هنرطف ىلع ىمنسو 0 ةنيق ردكم هل نولوش

 هنوسلب هبلطي تقويا ىتف.هدلاو ىلا هميلست نمز لح دق نوكي ةنس ريشع

 نم هوبا هذخايو اسزم ًاديج ًاسرف هنوكربو ةماث ةحلساو ةديدج ةسبلا |
 هدرانولفتح كلذك هدلاونم هذخا دنع الوا لافتحالا لص>هنا كو عاضرلا

 ام مهعم ن وذدخايف قباسلا لاونملا ىلع مهعبمجو ناسرفلا نم تاّئيم عمدجيف هيلا

 ةفايضلا ةدم يف بورسشملاو لوكاملا نم ناخلا ةرئاد ةراداو مهمتدادال مهفكي
 مهْجاوط نوبصس يارس .هجحغب ىلا ماوصو دنعو مرقلايف نوفوطيو مايأ .هثالث
 ناخال نوملس. ةروصلا هذه ىلعو مايا ةثالث ناخلا ةراد يف نوميشو

 ا ردشإياده عمجم هفرط نم نيرورسسم ًاعيج مهلعجم نا لجال ناّاو .هدلو 1
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 يفلان ساوقالاو ديراوبلاو نايتخسلاو رولا نم

 ىلاغلا ىلعاون اكو مهنطا وم ىلا نوعجر مس اهميسش دعبو ةمساقملا نادبم يق

 اهعايش دنع ءادعالال ييعرت ةسرتفملا تالا ويطلا ءامساب هي ,زيكتملا دالوا نومسي

 ليابقلا ةداع كلذب ترج ام
 يف نويت موكل ىدبتلا ىلا عبطلاب نوليمي مهيطالسو مرقلا تاناخو 2

 ةديازلا فيلاكتلا ةلياغ نع ىنغ يف نونوكيو ءانركذ ىذلا هجولا ىلع ليابقلا
 اذاو ًاقلخ رصي مل ام صيمقلاو ةوسكلآ نوددجم الو دحاو بوث. نومنشو

 دحا الو مم رعم نيدوجوملالاحرلاضعب .نم هسلب ام ذخا هوت مهدحا عزت ْ

 وه اهعزنب ىتلا ةساالا سلب
 قيفخ نونوك كلذإف ةصلاخلا ةطاسبلاو ةيودللا ةلاح يف مه رائاتلاو

 ىلا ًادج نوعباطم مهو مهوزتو مهوكدو مهسبلاو معءرسشو مهلكا يف ةنؤملا

 ءارماو مهخاشم ىلا هتدارا ردص: رفسلا ناخلا دارا تقو يا يفو مهنيطالس

 يفو اذك لح ىف نيرضاح اونوكت نا دب'ال اذك موب يف مهل كوش ناب مهلئابق

 ّق 1 ا وول ناسرفلا نه هيللط يذلا ددعلا نوكب نملا تقؤلا

 .ه. مهرضا يذلا لحلا ىلع موحمملاو ةراغلا يف نوعراس هنغ يذلا لحخلا

 ىلا اهنع نولزني الواب وكر ىلعزامدالا لجال مف ويخنوكر ماياب مهرفسلنقو

 ءءاطاسخا"ةعب زآ فا ةناللث لّقعا نم. اهل 0 فايا رو 1 مهرفس تقو

 ليلا محشنم ةعونصم هو ناغلاط اومسي ةلكاب قيررطلا ءانثايفنوفتكيو

 اهرفاوخم اهجرخت ىتا املوصاو بشعلاب ىنتكت مهويخ نا اك ةرذلا قيقدب
 تافاكتلارئاسو تامهملا ىلا نيحات ريغ كلذل اوناكف ديلخلاو جواثلا تحن نم

 نونشيو م نيعملا لخلا نيدضصاف نيعرسم نونه لب ركااشمعلا نئاش لثم

 ءاملا راو ًاديدش ءاتشلا 00 ناب مهن ءاعدلا ىلع نايبصلانولمحبو .هيلع ةرافلا

 نوئشلو را وا ةحابط هّنف ةياثع مايه عومجو ٠ تاراغلا نش مهلعنوهل ١

 ىرسالاب نوثايو ةليلق ةدع ةديعنلا 0 ىلا نوهدشو ارابنو البل ةراغلا

 لب ىرسالاب ةمح ص الو ةقفش مهدنع خربشبلاو ١ عال طل مانقلاو

 نويسورلا ناككلذ ىلع ءاسو .ىذالاو ءافألا ةدايزب مهمتولماعيو مهن ومدختسي

 ىلع اهمالتسا دعن ةسورلا ةلود تناخحخو راناتلا نم نوشعت رو نوفاخم 4

 ا
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 ّ / مماراغ نم ًاصاخت ايونس ًاجارخ مسرقلا تاناخ ءاطعا ىلعةروبجم ًاضيا نا 0

 الا روما ىف رف ةيفاك تانيستو شاع هركسع ىضاق بصنم يف  ءاملعلا
 ءاهقفلل ةباينلا تالسامنوطعب. اوناكو موسرلا رئاسو ةمسقلا مسر ذخا نودب

 مسرلا اوكحرت كلذ دعب مث ةزئاح الب لياقلا نب نومكم نذلاو

 ىبرلاب اهلاطل اموعسو تايانثلا تالاسا صن وم زعل فانصالا راصو . مدقلا

 0117 ارط و ةهافسلاو ةراضحلا ىلا اولام  ئعرشلا ماظنلا 0 امدنعو
 لا وحا ليصفتناس لحالو. ءادعالا در ىلع ةردق مف قس م مهاكر > ىلع

 يتآلا هحولا ىلع 0 نا ا رهظ رصع كعب م ةفلت#لا مرقلا ةموكح

 هنوافتملا مماناخ تاقط صعب

 ( ةيلعلا ةلودلل ناخ ىارك ى كتم ءاجتلا )
 مس شابم ءانثا ةميسج مهنم ةقرف تناك فا رطالا ىلع ليسلاك نو زيكتلابصنا ام

 نامهردزاو نازاق ىلع تلوتساو رزألا رحب تضاخ داليا رئاس ىلع موجملا

 ةيعش نأ مث ٠ . اهتموكحل ًارقم نازاق تذخناو جارخلا ىلع ةيسورلا تهركاو

 ضدا انرط مث قباسلا لاونملا ىلع اهيف اومكحو مرقلا اوحتف ىالؤاه نم
 0000 وك نطو صو نيعب ان ” مناك وراصق .ن نازاق ل

 اان ررشلاو ثتعصلا نم نوكي اما ةناغ' ىف, تاناخلا عقو كلذ دعب مث

 ياركيجاصيفوت امل هناكلذو.اه ءامحالاوةيلعلا ةلودلاىلا ءاجتلالا لعزيرومي
 يارك لكم هنا زاص نيعسو ىدحاو ةيامئامث ةنس يف ركذلا فلاسلا ناخ

 هم دالوا هيلع يضعت رهشا ةثالث ةدم مكح نا دعبو هلحم يي اناخ

 صلختو ناح قئقار ب لك علا مهب ايف بورح ةدع عوقو دعبو

 ًارخؤمو .نييزيونللا يدءاب تقولاكلذ قدك قل بوكُم ةعلق ىلا رارفلاب

 لادحلاو برحلا اوداعاو ميرقلا لخاد ينىرخا ةرم هولخداو هبا زحاتممجن |

 مانلا لالقتسالاب مرقلل ًاكاح داعوناخ يارك ىلكم بلغ ةرملا هذه ىنف

 مهرارضاو

 لوطدحانوبصنيف ةيعرمشلاماكحالاب ًاريثك نومتري تاناخلا ءالوه ناكو

 ا

 1 ىف هتلود ناكرا راشتسا ”اقو ل كا ال نس دالوا نا هيلع ال نطو ْ
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 يا نيطالسلا ذالم ةيامح ىلا ءاحتلالا نم دب اال هنا اوررقف ك 0

 ا ضرمف ةلئاغلا نينومام نونوكي كلذبو متافلا ناخ دم ناطلسلا
 نم اعب رس مامهالا راص اذا هنا لاقو حافلا ناخ دمث ناطلسلا ةرضح ىلا

 رحلا لحاوس ىف نيعقاولا توكتمو نامطو هفك عالق حتش ناطلسا فرط

 مزتليو صوصخلا اذه مادقالاو ىتسلاب هسفن لذس نا دعتسم وهف دوسالا

 تاطرمفتلا رثاسو معلا و غوتلا ناطلسلا هل لسراف ةيلعلاةلودلا ةمدخ كلذ دعب

 ظ هل لسرا اهلع ءاليتسالاو ةروكذملا عالقلا حتف راص امدنع ًاريخاو ةيناكولملا

 ةيضرملا هتاكرحو ةلوقملا هئامدخ نم هرورس اهفهل رهظي ةينو.امهةلاسرًاضيا

 ةروكذملا عالقلا حتف صوصخم اهارجا يتلا

 0 ناك( يلكو نامركقا ) ىعلق د.زبإب ناطلسلا ةرضح ًاربخا حتف امدنعو

 كلت يف ةماث ةعاحش زراو ةينودامحلا باكرلا ةمدخ يف ناخ ىارك ىلكتم

 ظ ًارومسأو رف هتمدخل ةافاكم ةينودامهلا تاذلا فرط نم هيلع مناف بورملا
 ظ ًاسكرج ًاشوبرط وا إل ًايهذم ًاقالقو ضبا ةفطق ا 0

 ركاسع اهْحيتف ىلا ئذارالا نم هيلع كلمتشادمو اارشلا راس 0007

 ظ

 راضيموطو هطاب ىرق هاطعاو فرحدحتلا عاونا ند ًاردك هادهاو«ًايهذم |

 كيلمتلا هحو ىلع هلروط ربهم لحاوس يف رائاتلا ظ

 ىاملاق ةمر ثادحا

 لغوا لوش نادارافءرقلايف ءادعب اماقعاقهتسا يذلا وهم راسقتسالا ترد
 مغوا لاقف راثاتلاناسلب هما ص دافاف ىاركدمح ىدلو قس ىا نوسلاقىاركدم

 هعوجر نيو . ( ىاقلاق ةملكب نوسلاق لدا ىا ١ ىاقلاق ىارك دمع

 هنأ 1 نادل ره زق رف مكحلا ةوالحا قاذ ءانلو ناك ًاعاغ الاس ةأرداا ٠

 ندا ا ربا هل ل و ناطلس ياقلاق بقلب هئقلف ةيلكلاب ماكحالا ةذل نم

 هل قحلاو مرقلا لامعا نم دحسأللا ةصق هرقم لعجو كراّمخاو ةحأأللا

 نا ىلع ناطلسلا فرط نم ناشلا ةنلاعلا ةاريلا هاطعاو اهعباونو وصهرق

 ا

 ظ ليق ءادعالا دالب وزغ ىلع روحذملا ناخ لكم مزع ام دنع

 / نا ةداعلا تراصو ا ياقلاقلا تراص كلذ دعب نمو .هدهع يلو نوكي ره ٍ



 0 كلل )ا

 ورز الب هيلع هايد مرقلا ىف انا ريس نمر لك ىلإ دحااوب ىاقلافب بمس"
 000 مرقلل اناخ روكّذملا ناخ ىارك دم هدلو راصوناخ درك

 ىاقلاق بصنم يف هنيعتب ناطلسىارك رداع هنجا. لع رورمسلا

 ( ناخب ىارك ةداعس لاوحا ةبجرت)
 هوخا: بصن نيس رمشع ةدم مرقلا مكح نر دعنا نا ارك دعا قوت امو

 عست ةدم اناخ كح ناشسا هلأ اناهاو ميرقلل اناخ ناخ ىا را ةلاعس

 ةداعسلا راد يف ماقاو ةيناخلا نع لزنت نينس

 زوابلا ملس ناطلسلا ةرضح لجن ناك انيح هنا وه هلاوحا لصفتو

 يف هلوزنب لضفتف باسا ضعلا هنكح ةءاق ىلا فرش نوزاارط ىلع ًابلاو

 ذخا يلا مورلا تاهج ىلا هرفس دنع كلذ دعبو ناخ قار كم تاب

 ماقا ةليسولا هذهبو روكذملا ناخ ىارك ىلكتم نبا ناخ ىارك ةداعس هتيعع

 ةباهملا تحن ىلع سالج امل مث ا ردطتلااو وسلا يف ةديدم ةدم هترعم يف

 ةيفاك تانمعتو تاشاعم ءاطعاب انا ارو هلعح ينامتعلا

 دم ةافو ريخ ةداعسلا راد ىلا لصو نيثالثو ةيامعست ةنس مرحللا يفو

 ةداعس ىلا ميرقلا ةيناخ تهجو ةراوك دلل ةحبلا نم تجر ىو ناخ قاركا

 ةساخلا دنسم يف رقتساو ينوامحلا لوطسالاب مرقلا ىلا راسف ناخ ىارك

 ه2 اعدم ناك ىذلا ناخ ىإرك دمحي نبي ىارك ناطلس ئزاغ بصو

 ىاقلاق بصنم ف مرقلا

 ةددم مهن ةلصتم برحلا تمادو هيلع هةيخا ءاسأ ماق ةدم دعب نكأو

 / نيثالثو ةينامثو ةيامعستأ ةنس لاوشيفو ةيناخلا نع غرفت ًاريخاو نيئس سمح
 دلاخب وا: يبا راوج يف نيتس تس ةدم ماقا نا دعبو ةداعسلا راد ىلا لصو

 ةرضح راوج يف نفدو ةرخالا راد ىلا لحنرا هنع هللا ىذر ىراصنالا

 هنع هللا ىذر بو يبا

 (ياركحلابف ةناخر

 ' نباىاركحاص ىلتبا ناخ دمج وخا ناخ ىارك دمحم ةيناخ لئاوا يف

 5 خيراتلا كلذ يفو كلذ ىلا تعد بابسالةدددم ةدم سيجلب ناخ ىارك ىلكتم



 شع

 7 كك ياها اعدّتساو ضرع ىلع ءانبو دلو الب ناخ م نازاق 0 ل ان

 | ىاركحاصٍبصن راص ةيزيكتملا نيطالسلا نم هضوع اناطلس. مهلع بصنم نا ا
 الي بصنملا كلذ هتقو عاضا نا دعبو.نازاق ىلع اناخ تقولا كلذ ٍِق ناخ

 ٠ نبا" نإطلس يا ركاعص نارزلق: هم 0 ًاماَقّئاق نيع نينس سمح ةدم دارا

 ةفاطللاب بحسناو مار 1| هللا تيل 0 هجوتلا ةححل ىاركح دوم هنخا

 ناهلس ناطلسلا ةرضح هل نبيع ةداعسلا راد ىلا ءاح امدنعو مورلا ةهج ىلا

 ةيهافر هءاستكحا ءانئابو هجابتحا لازف ةيفاكلا تائيبعتلا يتوناقلا ناخ

 ةدنم ايار. ةموكللا قم ىف لج ىلا ناطلش ىاتسلسا لس لاخلا

 وفعلا بلطو ةيلخلا' ةلودلل ةضير رعب نا ىارك ةداعس كزاتبب ده رهثا 2

 ريرع يناطلسلا صاالا' ردصق رومالا يقاوع ا تاظحاالام هش اسلا هئارج نع

 ظ ه.عو هنس لاوالا عسر ربش يف هيلا راشملا ناخ فاكس اب روسننملا
 نترهوج نيتشيرو رومسلا نم « قانلق ) جاَسب 0 هيلع ماو

 عفر عصرم فيسو' رومس ورفو عصرم جرسو ماهسل ةرهوجم ةظفحمو
 نمايدنح نيّتس هاطعا نا كلذ ىلع دازو هتمعن قيرغ هلعجو هردق كلب

 ا نيئالثو ةقرفتملا نم نيعبراو ناكسلا نم فنلاو هج هلا نم ةبائاثو» ةيجيوطلا

 ا نم قا هم مهاقفن لعح و ةماعزلاو تاراهلا باحصا نم نيتسو اشي واج

 مررقلا ىلا هلسرا مث * ةفيلخلا ا

 مهاردمساب ميرقلا تاناخ ىلا ةيلعلا ةلودلا فرط نم ىطعت ىت 1 غلاملاو

 دونا ىلع اهقافنا .لجال ىه امنا املع سورلا ءاليتسا نيح ىلا ناكبلا

 هنانسحو ناملس ناطلسلا موحرملا راثا نم كلذ ناكو ًافنا ةروكذملا

 ةصنم ىلع سلج اليو ميرقلا ىلا ىاركحاص لود ناك هجولا اذه ىلعو

 بصنو همدعأ كإذ دعبو ىاقلاق بصنميف ناطلس ىارك مالسا بصن ةيناخلا

 رمي ملف هتهج نم 0 نكي مل امو ناخ ىارك ةداعس نبا ناطلس ىار ؟ دمححا

 هيصنم هق ناطلمت ىلرع تيما هشار هلتق ىتح ريثكنمز

 يف نينكاسلا رائاتلا مرقلا ىلا لخدا هنا ناخ ىاركحاص راثا نمو

 نابوقوهقلد ىا لناو قيلاجو مج رهن ىهو ةتسلا ربنالا لحاوس ىلع مايخلا

 / مهاكسا لجال اهابا مهكلمو ىضارالا مهلع عزووىزواو ناو 1



 (؟ؤ4)

 0 ىلا ينو اهلا د ناخ ناهلس ناطلسلا ةرضح رفاس|املو ا

 عم نوبامهلا باكرلا ةمدخم هدوجوب فرمشلا ناخ ىاركحاص لان نادغلا
 ىاغلاقلان اطلس ىارك نيما هبا ناك اسغلا برحيف كلذ دعبو راثاتلا رككاسع
 راختفالل ةبجوملا ةمدخلا هذه يف

 جارحلا تن نيدسورلا هذخاو ىاركتود ةماخ

 ىلا اكتم نبا ناطلس ىارك كرام نبا وه ناخ ياركتلود نا

 ملسن اطلسلا رصع ف رحم حنف 4 رعم ف يفوت ىارك كراس هوداو ناخ

 00 ةداعسو ناح ىارك دم نامركملا همامسا  رخيخ يف امو اشتق ناَخ
 ا اا ةدانس ةناح "تقو يف .ىاقلاقلا ةتثر ىلع انا ناكو . ناخ
 بستكاو ةداعسلا راد ىلاىارك ةداعس هع عم رضح ىارك مالسا ةعقودنعو

 راصو ملسلاو برحلا يف هتمدخم فرشثتو نامزلا ناولس ىلا باستنالا
 0032000 !ناح ىاآ خاص ناك ةسانللا هده و ايندلا كلم تافتلال ا رهظم

 لابقانا ىلع ةنطلسلا راد راوج نم اهم هدعبس ةليسو بقرتي. ميرقلا يف ًاناخ
 لا 6لاوزلا "نم برقو .لامكلا تاحرد غلب ناكتناخا ىارك حاط

 ناكو ( مت لبق قم الاوز بقرت هصقن ادب سما مث اذا ) تييلا اذه كلذ ىلا

 يفوت كلذ ءانثا يفو . هيلا اهوبسن روما ببس ناطلسلا هجوت هنع صقانت

 000 لح يآ نحلص ىباو : ض رعف ناخ ياك اغض  نازاق 'ناخ

 00 دلل هد ءدسق لال نازاقا ىلع اناخا يارك تلواد "بصتن .ةداعسلا
 كلذ ناكف ررحملا هولا ىلع ةنطلسلا راوج نع ناخ.ىارك تلود داعبا

 لا ةلوصوبو ناخ 'ئاركتلود هل نص و هلزعف هيلع ناظلسلا 'بضغل انس

 ةيناخلايف لالقتسالا ىلع لصحوهدالواو يا :بحاص لتق مرقلا

 ران لعشمو اغولا نادبم يف ليخلا سراف ناخ يارك تلود اذه ناكو

 ىتا وقسوم ةنمدم رصصاح نا دعب هنا ىتح داهجلاو وزفلا كرت ملو برحلا

 ايلع ىلوتساو اهحتف امون نيعبرا ةدم رصعلا كلذ يف ايسور ةمصاع تناك

 هنا مث اهتيزخ ىف ةدوجوم تناك ىصحم ال الاوما ذخاو هشطب ةوقب ًازهق

 ناخ ىلا ةيزح ةنس لكب اومدش نا طرش ىلع ايسور عم حلصلا دقع

 سس 2 ب سس هع سا ب حس بسس سصس ب بحس صصص ب نب نم م صحسموب مصر سس هلل هد ا اد تصم ا ك2 ها د 00
 1 م ا جعل مس هسا سس سس دس ححصس دن: :
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 0 يف روكذم وه ٠ك # نشبط ) .راثاتلا ناسلب اهنع نعي يذلا 0
 تلا اذه هرعش راثا نمو. رعشلا يف ةكلم هل تناك هتعاحش نع ادعو

 «كليلب ردبس هلان رجا نشاك كلكر هند كاجدص نسدقاي و
 اهانلعج ىتلا ةينالا تايبالا نم ريخالا تنلا يف تيللا اذه ىنعم

 ْ هل ةيطوت
 لسلسلا قيحرلا حدق هفكبو نداش ىنغ رارسالا ةولخ يف

 لصفملا وخر تيسما هحاربو 2ىهمسم يف هتوص نكت امل

 لزممب راقولا كنع ىرا يفا يللاقف ءابحلا راتسا تقزم

 لوالاك ءرمأ رخآآ ناك نم ىلع بتعت ال ردباب هتبجاف
 لسرتسملا كعرفو نيرظانل ةح ىه ىتلا كتءلطب اممق

 © لبلبلا ءانغ نم الا ضورلا يف هصيق بيج درولا رز قش اهب
 ةسمخو ةبامعستةنس خراتيفانوعطم تام ةنس نيرشع ةدم مكح نا دعبو

 ناخيارك دم نيمس هدلو هلحم يف بصنو نينامثو

 (نبدلا رون ىتل ثادحا)
 ياركتلود هسا ناكم مرقلل اناخ ناخ يارك دمع نيمس بصن امدنع

 ىارك لداع عقو امل مث . ياقلاق بصنم يف ىارك لداع هننا بصنت .ناخ

 ازيا هولتقو .قرمشلا ةهج ىف ترجح ىلا رأسا يف ءادعالا 3 ل007

 ياركب هاخلا نا الا يارك ةداعس هدلو هناكم بصس نا هركف يف عقو
 ةداعس بصن نع هعنم يسلطلا اذهف بصنملا يلطف ا ركأ ناك ناطلس

 يارك ةداعس نقل و ناطلس ياركي ىلع.دوكذملا ىاقلاق بسم ه0 ل
 يف ىبرت يذلا نيدلا رون ازريملل ةبسن ناطلس نددلا روت بقلب هل ةبلشت
 نم هيفكي ام رادقم هل مدقو ديدلا بصنملا اذه كلذ دنع ثدحو هرتحس>

 ناطلسلا مالا ردصو ًاريما يا انا ناك نم لك ه. صخ .يذلا بترملا_لطا

 دقو كلذ ةدراولا ناشلا ةيلاعلا ةأربلا هديب ذخاو ىناثلا دهعلا يلو هراستعاب
 ناطلس نبدلا روس بقل هدعب نم بصنملا اذه لان نم لك مث . اهب زع

 ' هنارقا ىلع هب 00



 ( مدد

 0 ىف .مرقلا تاناخءامما ريخأتو ناطلسلا مسا ميدقت ا

 يارك مالسا .هدلو لسرا مرقلا ىلع ًاناخ .ناخ يا زك ةلود. ناك اهددنع

 يمد كلذ ردع ناكو ةداعلا ىلع ا نهر ةفصب .ةيلعلا .ةناتسالل ناخ

 ؛ناظلسلا دهع يفو ملس ناطلسلا نمز يف ةلودلا دنع مظع ماقم هل لصغ

 نمطقسو .هفالاساك هيلا تفتلي مل ثلاثلا دار ناطلسلا ةفالخعا ىلوت ال مثناولس

 ةينوق ةئبدم يف ةماقالا راتخاف مدقلا هرابتعا

 ةدم ةرامالا يف ثكم نا دعب ركذلا فلاسلا ناخ يارك. دمع نيمس نا

 مالسا هاخا ترضحتساو كلذل هجوم باسال ةلودلا هّتلزع نينس عا

 ةلس كلذو اهلا هجوتو هبلع مرقلا ةرامآ تهجوو ةينوق نم ناخ يارك ا

 كرابم .هدلو ىلع رورسلا لخداو ىاقلاق وهو هصنم ٍِق قار 34 ىبباف ها ا

 ناطلس ندلا رون وهو ديدجلا بقللاب هاك

 الا دهاو ياك دنع نب ىاركتداتس اويهط ئح ريس نامز ىضم امو

 مرقلا لخدو ًاركسع رائاتلا نم عمجو ىاغوناا ءارما نم هريغو كب ىنسا

 عرمشو هفك ةعلَش ءاجتلالا ىلا ىارك مالشا رطضاف ىارسس هحفب ىلع مجمو
 ناب ةلوذلا ترصاف لاخلا ةعقاوب .ةيلعلا ةناتسالا راعشا عم ركسملا زيهجم ف

 ةعامج عم الباقت الاخ هركسعو وه هتيعم يف هنكح ءارما ريما نوكي ظ
 ىارك مالسا ةهجيفراضتنالا و ٍبلغلا راثا ت رهظ و لادنا ه لاق لح يف يا ركتداعس

 نوعب ىكالسا ىدليق ) عارصملااذهكلذ ُِق ءارعشلا ضعب لاقفىا زكتداعسرفو

 ناظلس نا هانعمو ةعقولل ًاخيرات عارضملا اذه ناكو ( مور ناطلس ىوق هللا

 هللا نوعب مالسالا دبا يوقلامورلا

 عماسم غاب .ةروصلا هذه ىلع دنسملاب ناخ يارك مالسا لقتسا املو
 نادغتلا اياعز ىلع اودتعا قاحون ىلاوح نينكاسلا ياغوتلا ماوقا نا ةفالخلا

 ظ ىتاوملاو .لاومالا ةادرتساب ينونامه ما ردضف مهشاومو مهلاؤما بلس '

 ا ادت رومأم ا زخا لطأل قاحوتلا ىلا ناخ .يازك مالشا هجوتف ةبوضغلا

 اهعباؤتو ميرقلا ةيالو يف نامزلا ناطلس مس 00 صا ةمدخلا هذه مامتا

 ناكحف مرقلا تاناخ ىماسا ريخاتو 00 يو, دحاسملا رام لع 0
 ير خس لسا



 ا

 5 ىاركمالسا راثا نم مجرقلا يف بطلا يف مالسالا نيطالس ءاهسا

 ىلوالا ىدامح يف هللا همحر ىفوت نينس ثالث ةيناخلا يف هتدم تناكو ةبريخلا

 ةربنزغفراعمو بقاث ركف اذ القاع الجر ناكو.. نيعستو تسو ةيامعسأ ةئس

 ةداعسلا تامس .امستم» ت13 ناكوب ةداعسلا راد يف هتاقؤا ركأآ فر

 ناشلا يوذ نم نيطالس ةثالث تافتلا لانو

 راد 0

 ناحلا ةيواغا ةمدخ ثودح

 ناخ ىاركح ىزان هروب نامز ىف ةروكذملا ةمدخلاهذهث ودح ىلع ءانس

 لوقنف . الا هجولا ىلع هيلا راثملا ناخلا لاوحا ةمحرت ركذن نا انل رهظ
 ناكو هركذ مدقت يذلا ناخ ىاركتلود نا وه ناخ ىارك يزاغ هروب نا

 نيمس ريبكلا هيخا ةيعم يف وهؤ قرمشلا برح يف محام دب يف ًاريسا عقو
 راك ناكو . ههقهق ةعلق يف ةيلاوتم نينس عبس ًاريسا تب و ناخ ىارك دمحم

 هوفلك دودقوط و رش ىلع رسالا نم هقاللطا اوقلعف هتعاحشو هتدالج اودهاش محعلا

 سدحلا يفاريسا هءاق لضفن هنا اهف رهظا هرعش نمةيعابر مهدعناف اهب طايترالل

 ىدنفقا قداصل ءارعشلا ةركذت يف رطسم هلاق امو طورشلا كلت لوبق ىلع

 ةروكذملا ةيعابرلا ةروص هذهو .ساع اذ 11

 هدو»نا رود هيفا هوك هدو» نامزح ءىداشو مغ دوبان

 هدوب نادنزوهعلق رددمهتحار .امشثكل» رد هك مد 1 هبرج ام

 ةينالا تاسالا يف كلذ ىنعم صخشمو

 بعاتم هيف وحرب ام ناكاذا . ةحار ءرمللا سانا ل
 بحاص سفن كئضلا هيف نا ولو مكككم سبحمب انحترا دق نحنو

 ديدشلا ءانعلا ىساش سبيلا يف نيئس ميس هتماقا دعب هنا لصاخلاو

 ةرئاد يف ةده ماقا نا دعبو موريضرا ىلا لصوف اركت» رارقلا نإ 0

 ناخ ىاركح مالسا هيخا ةافو هلوصو قفاوو ةداعسلا راد ىلا ءاح اهلاو

 . نيءوسلو تسو ةهيامعست ةنس 2 كلذو ميرقلا ةرئاخ هتدهمل تهحوف

 ىطعاو ىاقلاق بصنم ف ىاركويتف هاخا نيع ميرقلا ىلا هلوصو دلعو

 ل : 1 . دحا افا دمحا ىطعاو نيدلا رون بقل ىاركلداع هيخا نب ناطلس ىاركت#

 اني



 (9؟ة)

 صخش لكبقلت نامزدعبو ادختكلا وا ليكولا ىنعم اغا شاب بقل تا
 ةفيظو ةباثع ةطخلا هذهو . ىماغا ناخ ناونع ةروكذملا ةمدخلا يف نيعت

 ةيدلبلا رومالا طباوض ضعبو راعسالا يما رظانب يستحلا
 ىاركحتف ناك ىاركا حف ىلا ناخ دم ناطلسلا ةرضشح هجوت امو

 ينوامهلا هباكر ةمدخيفراثاتلا ركسع يف هيلا اموملا ناطلس

 يفر هام ناكو مادقالاو ةعاجشلا ةياغ يف ناخ ىارك ىزاغ هروب ناكو
 ايويدخ ناكو نسلا ةثالث يف ءاشنالاو رعشلا ىلع ًاردتقمو نونفلا عيمج

 ىدنفا نيدلا دعس ىلا ةموظنملا تابناكملا هلو قو فيس بحاصو ع

 ىردانهداز ىنغ ىلا ةروثنم تاريرحتو ةغيلب تاءاشنا ًاضيا هلو ناطلسلا خيش
 دق رباح هنلا 0 5 يذلا لزغلا اذه هرعش نمو رودصلا نم ىدففا

 زاجم الا مس

 لزغ

 هنيري ود تماق زردبا ليم هتبار
 الصاندلد ىدمقبج ناكوريث سوه

 مده نسافص و قوذ كزمغشزرروس

 دنبلد ساطق هداسز نسوت ند

 ىراتقر اض دنم رنهرسا زرروس

 كدريووهداهحىاسز دهاش كوك

 ىلوهليا اقودساق وحى روحك رفس

 هنشت ىبا نغمللاب هليا ناح زشملوا ٠

 هب ربو شخ لك اكزشمم الغاب ل دهغوت
 هنيرب ورنا هلا زودلد ءءزمغ كوان
 0 راع تدلل نآلوا 4 راتمس
 هرب وسك هلال زئزلك وك ىداغاب

 هنيريوها ىزوك رب منص لكشىربر
 همر ور ىرب رايو خر هام ربلد

 هننرب وحافج وشرب ىم هتفشاقدلوا

 هنن رب وص زرخلا كنسدنمشد قناق

 ه1 تاسآلا ىف كلذ قست ل مخلمو
 ىتولا ةموح يفقافخحلا علا ىرن
 ةدوقعم اناوراو

 انبولق ورعب سوقلا ماهسرحو
 اندنع ىنيجللا مسملا ةيذاحو
 طبار كلشال رهملا نانع ضبقو

 هدونس

 ا ةداغلا ةماقئع ًاضوع.انل
 انهع اهسحن دوسلا عورفلا ناو

 انهو ا ىتات ظحالا ماهست سلو

 ىنعملاو لعفلاب فيسلا قانع يفان

 انذالا زواح فلئاس اال انئاياغل

 هترصو ءانخرا مران ل1 1
1 

 ] 1 ايف اذا نارطا لكل انعابنأل



 ١و (

 انهراهدقف ىلع هنم كيملتسا مو انس وفن داهملا بونك ىطعن و 5

 ىجنىنملا رامث هزم رفس ىوه اندصيدورشلا ىلا ةحص نعو

 ىنذملا شعنت ىلا حارلاو ءاملانع انشاطعىنغي ءادعالا مد برشو

 ىدالا -دصقملاب .هيضرت هتلاهج . هريغو ىضرب .لقعلا وذ ه. اذهف

 امسا هل ىتبا نا دعب فلاو ةرمثع تس ةنس نابعش يف نوعاطلاب يفوتو
 اهمنغ ىتا ممانغلا لاوداب اهانب يذلا نامرك يزاغ ةامسملا ةعاقلا ءانبب ًادلخم

 يارس هش ىف نندل

 نرخاتملا ميرا تاناخ كارحا لمجخ

 | .٠ ةيزيكتملا تاناخلا ءامدق نم اوناك مهركذ قبس نيذلاميرقلا تاناخ نا

 ةرامالا دنسم بحاص مم لكو قالخالا مراكم نم مظع بناح ىلع اوناكو

 اوراص نيذلا رثكا لام مهرود سم نا دعب و نساحلاب نيمستم انابعا اوناك مهلكو
 نم غرقلا ةيناخ يفبصنس نمراص و لسكلاو .ةهافسلا براشم ىلا مرقلاتاناخمهدعب
 ةعافشلاو ءاحرلاب نولانس مهضعبو بصنملا اذهل لها ريغ ةيزكتملا نيطالسلا
 عابط تلوتساو مهرب تعاضو . ةمدقلا ةيزيكتلا تاناخلا مساصقانت كلذإف
 ةهمدقلا مملوص تادّساو اوخارتثو اوسكحف مهفلخ عابط ىلع رالاثلا

 لزانتلاو صقانتلا يف
 قاتفللاو قانيقشلا مهرئاشع و مهنوطب نيب لخد هنا كلذ ىلع ةدايزو

 .اباعةظفاحملاو مكلف ةرادا نعو فاحالا ءادعالا ةمواقم نغاوزجتو

 اوناكىتلاةيزملا ةيدأت مدعب اوفتك ملولاوحالا هذه يف ةصرفلا سورلا منتغاف
 مهنيامحو ممالبتسا تحن اولخدا لب ميرقلا تاناخ ىلا اهعفدب نيدهعتم

 قيبضتلا يف ارعرش 9 لتا ربن ةهج يف نيتءقاولا ناهردزاو نازاق ىتبالو

 يف مرقلا تاناخ عجا رت ًاعدق تناك ةيسورلا ةلودلا هذهو .ًاضيا مبرقلا ىلع
 ةينامثو فلا ةنس ميرقلا ىلع ناخ يارك دارهم بصن املو ةيرورمضلا اهتالماعم

 ريفسل راقتحا هيف ام هنم مقو تاقوالا ضعب يف رّمخا رقاعي ناكو نينامثو
 مرقلا ىلا يات ال ةيسورلا ءارفس تراص كلذ دعبو روعش نودد ةيسورلا

 ! رادتقالا تبستكا ججردتلابو ردنلا ةالو ةطساوب ايلئافم يقلل تردا ل 1
 1 : كنس ل .-_-
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 2 4 بنامو ةيامو فلا ةئس لالخ يفو ٠ ةداعسلا را ىلا اهريفسلاسرا ةطساوب كَ

 هحضب ىلا روا باب نم اولخدو مرقلا ىلع ةيسورلا ركاسع تمجم ناو
 ىرقلاو تابصقلا رئاس عم اهوقرحاو مرقلا ةراما راد ىه ىتلا ىارس

 مْنْطو ىلا اوعجرو

 ىاركمالساو ناخ ىاركردا ىىزر رهظ راصعالا كلت لالخ يفو
 تاف ام اوفالتو يناثلا ناخ ىاركتلودو ناخ ىارك ملس ىجاحو يناثلا ناخ

 نم هيلع تناكام ىلا لاوحالا تداع مهتافو دعب نكلو ناكمالا ردق ىلع

 ةموكحلا متدالخلاو ةوقلا نوطعي عبرالا ءاسمالا ءالؤه ناكو . لالتخالا
 زعلا نورخأتملا ةيزيكحنملا تاناخ لان مه لب ةعبرالا رصانعلا ةلزنم
 تاناخ نم اناخ نيرشعو ةينامث نيبو ةلماكلا ةربشلاب اوزاتماو ناشلاو

 ةيامو فلا ةنس مرقلل اناخ بصن يذلا ناخ هروب مايا نيب يا ميرقلا
 ادااثلا ناحأ ىاركح !١ ىزاع  ىاركحاص . مانا "نيبو . نانامو "سمو

 ىلع الامحا مهم لك لاح ةمحرت ناس ىلا انه انرداب ةدئافلا ميمتتلو ركذلا
 ينآلا هحولا

 ناح ارك ردا ىو لاح ةمجرت

 راتاتلا ماوقا نيب عقو عبارلا دام ناطلسلا ةرمضح ةنطلس نامز يف

 سوفنالتقك ةيدرلا رومالانم ريثكمهب عاش ومهماظن لالتخا ىلامهب لآ داسف

 راشملا ناطلسلا بصن ٠١40 ةنس مرحللا ىنف كلذ ىلع ءابو ضارعالاكّدهو

 هناك 0 0 ا همسأ نا مرقلا ل - ند 5 هيلا

 ّّذ 0 ا الكم راك ملا ةديدشلا سما ملا رخ منرقلا رهط نا

 ءادا سا ف ددرتلا اورهظا ذئتقو اوناك نيذلا نييسورلا ىلا صوصخم

 ةدشنم مهفوخل ًارظن نويسورلاف ميرقلا تاناخ ىلا اهمنوعفدي اوناكىتلا ةيزجلا
 ضعب عم ) ةروكذملا ةيزملا لاسرا ىلع لاخلا مهربجا هيلا راشملا ناخلا ةلوص

 عبرا ةدم اناخ ماقا نا دعف ًابمرق 00 نكلو ( اهلع ةوالع اياده

 نيس و فلا ؛ةئس ءانسآ يف قون فضصنوا نينس م“ وح
 سرج
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 ينآلا لزغلا, اذهو راثالا ١ لع, ًاعلطم [رعاش هلا راعملا ناطا نكو 1
 هملق رثا نم وه

 لزغ
 ثفلز ر 0 هيتس نّتب هدئتسوا نمح كفلز 3 ردا هدنكتس وانك ريس رسطخ

 كفلز رث رالاص هباس هنخر ٍباتقا هديشروخ نكفقهدر.تفص ناريدس ربا

 كفلزررثدد هشعربوشودهليمهوهنتف شك طخ هايس ىدقيح هزوب ىدردلاق شأب

 كفلز رترواكزو.ندابصكيرحهاص ندرللب نسا ىراسخ رلكلوارونيقاص

 كنغلزرلكب ىكردزا ىس كنس ينك" 7 هللا كنادك «ىبزر هر هحخ

 ةينالا تاسالا يف كلذ ىنعم صخلمو

 بيبح ماثالا يف يل هلا ىلع قتجهم بذعي ىحضا نم تحج
 بيبط بولقلل ضيم نفحو ةفيفخ حورو بذع قطنم هل
 بيغ هيف .سل ًارمح ماور ' هرافع قوف رضخلا هفلاسو
 نيك وهو, نمي اح و تاك :تسيطل يف منكح هارت

 بيغ, سيل هنع لامح زنكك ًاسراح ةلثم نابعتلاب تئش ناو
 بتيط قبعي هنم دخ درو ىلع 2 ايوب نم ىف هات

 سرق موجحلاا دّضق يف وهو هل *ةالباتما رادعلا شرس ىأر

 بلش هئم داك شادترا ىدباف ةنتف رش هل ىتلب نا مهوت

 ناثلا نا ىاركمالسا ناحل
 | ترهظا تح ركذلا فلاسلا ناخ ياركرداجب ةافو دعب ةليوط ةدم رمت مل

 مرقلا ىلع اناخ ىتاثا ىاركمالسا بصن املف جارخلا ءادا نم اهعانتما ايسور

 تكلس ىتلا لئابقلا ضعب بيداتىلا الواىدصت نيسمحو عبراو فااةنس لالخ يف
 نيادلا رون تصنم يف .ناك يذلا ناطلس, يإ ركل دان رد مث نايصعلا قيررط

 لاومالا بهنو مهاع راغاف سورلا ىلع راتاتلا ركاسع هعم قاسوجا را ليصحتل

 ذئتقو تناك ىلا وقسوم ةسدم ىلا اذه هلمع ىلع رمتساو دالللا برخو

 لاسرا طرش ىلع حلصلا هعم اودقع كلذ اوار املو نييسورلا ةمصاف

 نقلا نيعنرا حلصلا ةيباقم يف هل اومدقو ةنس لك يف اهعفدب اودهعت ىتلا ةيزجلا

 لا ل تيل ا يا ا ا ا ا ا سس ببسلل 1



 1 .بهذ فلا نيثس ةمشا قيرافتلاو فحتلا نم اعاوناو ةيرفاو ل

202١ 

راشملا 0 نا مرقلا مسراوت ضعب يفو
 0 بورح نييوهللا نو هني تعقو هيلا 

 عفادم ةسمح هوطعا نا دعبو اومزهناو نودوهللا رسكتا ةيااهلا يفو ةديدش

 ةيرززملا ءادا ىلع حلصلا هعم اودقع شرغ فلا ندنامثو بهذ فلا قتئامو

 ةيؤننلا ٠
 0000001 اي ويدم اعاجرش [ىدم ىلا للخخ هيلا ناشملا نافعا ناكو

 ىت> ناطلس نيدلا روت وا ناطلس ىاقلاق لاسراب ةراثو هسفنس ةراث وزفلا

 اهسألا ىلا كلاومالاو متانغلاب ميرقلا دالب الم هنا رهتشا

 زاغوبلا لخاديف ىنكسلا راتخاو ةداعسلا راد ىلا ءاح هسا ءادتسايفناكو

 ادسح عبارلا ناخ ىارك دم هفلس ءاهنا ىلع ءانب سدور ةريزج ىلا ىنن مث
 ةرضحلا دنع نب رقملا 4 ةعافشل ةداعسلا راد ىلا م 0 ءى مث ءهل

 رادقم ةيناخا دسم يف مكحو ميرقلا ىلع اناخيضت ةليلقتدم دعنو ةيناهاشلا

 لاوشيف يفوت مث روكذملا هجولا ىلع ةلوبقم لامعا ءارجال قفوونينس رشع
 فلاو نادسو عبرا ةئس

 ند قار ميلس ىجاح لاح ةمجرُت

 ماظع نيطالس ةسمخ هتايح ةدم يف سم نا ىارك ملس جاحلا نا

 | دمحا ناطلسااو يناثلا ناخ ناملس ناطلسلاو عبا رلا ناخ دمح ناطلسلا مهو

 ناكو ثلاثا ناخ دمحأ ناظلسلاو يناثلا ناخ قطصم ناطلسلاو يناثلا ناخ
 ارهأ ناكو ةللظلملا نارسا متاكد ةلودلا روما يف ًاراشتسم هرما ءادسا يف

 قفوي امم لك فو ميرقلا ىلع ًاريما تانغ عبرا ىلوتو ردقلا ليلخ القاع

 مح ركانتتب سورلا مجم امدنع ةيناثلا ةرملايف اكوضحو ةروربم ثامدخ ءادال

 رخآ ينو ةيلاوتم مايا ةثالث مهني برا لصتاو مهلتاق هناف مسرقلا ىلع

 | ىلع دنزن ام جزع. رساو ًاعفده نينالث مهنم ذخسا و لماكلا رفلظلا لا مالا
 ) ةاعوتفلا ا ينو . مهدودح لاادسورا كاع .بشفت ماتا تل

| 

 ١ تعقو ىتلا ةروربملاهتاراصتناب ميراوتلا فئاح نيزف اسغلا برحل م
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 كيك

 تقومىىلا هنردا ههح َّق ةئسلا كل: ءاثش فرض حرس يل

 دئاصقب ىدنفا تباث ريهشلا رعاشلا هحدم هنردا يف هدوجو ءانثا يفو . عيسرلا

 ىلا لقتنا ميرقلا ىلع ةعبارلا هتراما يفو . ةقناسلا هلئاوزغ اهف رك ةديدع

 ىذلا اشاب 1 كج وك كلام نمو ١١١5 ةنس ناعش يف كلذو ءاقلا راد

 يف اوقتراو اوبرت .نيذلا هيلاوم نم نب يذلا لاينر ىانادوقن ١ اماقعاق ناك

 يف ةريثك تاقدصو راثا هلو . ةليلخلا بصاملا يف ةلودلا مهتمدختساو همايا

 هلامتا فئامص اع تنيازت تاهملا رئاسو لويثالسا راوج يفو ميرقلا
 هيا

 مرقلا لاوحا رخآو ىفناثلا ناخ ىاركتلود لاح ةجرت

 ةعاجشلاط رفب هنارقا ىلع ًاقئاف ًامهش اماح يناثلا نا ياركتلود ناك
 ني ره ميرقلا ةراما لا' دقو ءادعالا ىلع ءافجو ءادوالل ءافو اذ ةدالطاو

 ةراغلا نشو ةيسورلا دالب ىلا ءاّشلا لصف يف راس ةيناثلا هتراما ىفو

 ١مم ةنس فو مم افولا رسساو ىضارالا ضعب ىلع يلوتساو ايلع |

 نابو 10 الا سرطب رصيقلا نب توربلا رمت راوج يفتلئاطا برتعا تلصح امل |

 ١ ناك امةنسلا ىعاسملاو مدخلا نم هبلا راشملا ناخلا زربا اشا دم ىج هلعلاب |

 ا أرطو ميرقلا لاوحا يف رهظي للخلا ذخيا مث . مايالا فئاحصل ةنبز |
 ١ 8 ءادعالا تناكو . ملوص تعطقنا نا ىلا رائالا ىلع ناوملاو فءضلا

 | ميرقلا دالب ىلع نويسورلا ىلوتسا ةياهلا يفو ةكوشو ةوق نودادزب ًامويف
 ١١م١ ةنس كلذو انهعبمج

 طورمقلا هتضتقا 0 كود الملاك لن نعةيس ور تان هح رايق هن ده يفو

 . مهمكحلو نإ يس ورلا ب تحن اهوح امو ىه تش ةندحلاةلصف ةروكدلا

 اهعضاوم يف اذه دعب "انههاع تأوط ؛ىلا لاوخالا ليصافت انركد نإ
 ىلع ايساقفاق لبج ةيفارغج ركذل انه ضرعتن نا بسانملا نم انبأر دقو

 تاقحبام نم ةدودمملا سكرملا دالب يف ةمهملا مطقلا نم وهو تالا هجولا

 و 1 الا ا رش ل ا ا ا ل 00 ١



 1 باتنة كلام ملسقا: 0

 نيمختلاو نافلا لييس ىلع ةكلملا ده ىلاهاو . ةمرغلا ناتسغاد دالب ٍآ

 لابو هدقاولا وت ذ ةعلف ىلا ىهتتتو قرمشلا بونلا ىلا يلامشلا برغلا نم

 كر

 | لاح نمةعومجم ةاسلس ىلع قلطي فاق لج ًاضيا هل لاَغبو ساقفاق نا
 000١| دع ودوسالا ربسلا لحاش يف ةنمقاولا هيابا .ةعلق نم يدتنت ةميظع

 هانا ىلا هتادتبا نملابج ةدع نم عومجلا ليلا اذه ةفاسمو رزخلا رحب

 ردق نوكي مقتسم طخ ىلع هتفاسم انربتعا اذاو ةعاس نيعستو نيتئامم ردقت
 ةعاس رشع ىنئاو نيتبام اهدادتما

 جركلاو كزالاو سكرملا نم مهضعب هتاهج ىف ةنطوتملا ةفاتحلا للملاو
 ءامدق دنع مواعم وه م ليلا اذه ناكس لصا مه ءالؤهو مهلاثماو

 يدنا فئاوط هيّ نم مهضعبو ٠ 00 ينا نمو نانويلا تايروهمج ىخرؤم

 راناتلادالب نم اوءاح نيذلا راواو قوثونحج رزخو نالاءو نوحو توغو

 راى ةب وبلا رجلا ليقكلذو ة سونا و ةس رغلات اهلا ىلعا ومجتو ةريكلا

 لجال كانه مهمايايف نويقوجاسلا مهنكسا كارتالا فئاوط نم مسقو . ةنس
 لاهثلاو برغلا ىتهج ىلع اومحاه ام دنع دودحخلا ىلع ةظقاحملا

 يا ناتسغاد هل لا قرمشلا مسقلا نيمسق ىلا مسقنس انيوكدملا لاو

 لاو ةسكارملا دالب يا ناتسكرج هل لاش, يبرغلا يناثلا مسقلاو قادلا دالب

 ةلصاق ىهو ( زربلا ) لبج اعافرا ريكحا ىه ىتا هطسو ىف ةعقاولا هننقل

 ةفاط روكحذملا ليلا لامث ٍبناح يفو ٠ ةسكأ ارجلاو ناتسغاد دالب نب

 لما كلذ ىتكاس لصا مهو هت فارطا ع مه نيذلا ىطرابق

 مسقنما هيلع ءاضبو ٠ ل فئاوط دجوب يىبونملا احلا يفو مدقلا نم

 ناتسغادو ىطرابقلاو سكرملا دالب ةميسج ماسقا ةعبرا ىلا ايساقفاق دالب

 جركلاو
  اهفرطو دوسالا رحبلا لحاس ايرغ هدحبف ةدكارحلا دالب مسق اماف

 قرشلا اهفرطو نابوك ربن يلامثلا اهفرط ع جركا دالس لصتم يبونحلا

 دودح ىلا دتع ىلا يا روكدملا للا يف ف ىلعا وه يذلا (زربلا) لج
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 5 ارتابو غيس,اش ةامسملا قجانسلا يف نونكسإ تبن فنا ةبم نوزواح و

 لصالا يف مهناف ةفلتخ ًاماوقا موك عموليبسو ىاغوقانو ىيلسو خسواو
 ٍبناجلا يف مهركاو سكررملا ةفئاط ىلوالا_ . نيتفئاط ىلا نومسقتس

 مهزكاو ءزابلا ةفئاط ةيناثلاو .نابوق رهن لوط ىلع مسقلا اذه نم يلاهتللا

 ماوقالا ءالوه رنكآو جركلا دالب ةهج يف ىنسي ىبونملا بناجلا يف نونكتي
 ىئالسالا نيدلا مهف رمشتنا اماو ةلؤد ال وب ًانيذا نوفرخرال بيوك ده ل |

 ةرضح ةئطلس نمز يف سكرملا دالب ىلع ًابلاو اشاب ىلع حرف ٍبصن ام دعب
 هعضاوم يف هركذنس كلذ ليضفتو . ناخ ديلا دبع ناطلبسلا |

 هذهو هطرابقو ىطرابق ًاضيابقليو ياط رابق ممق وه ساقفاق لبج نم يناثلا مسقلاو
 كرتلا رهن عبو دوسالا رحلا ف بصب يذلا نابوق رهن عين نيب دالبلا |

 دالب نيب فرحنم عبرم لكش يف ةيمقاو ىهو رزخلا رحم يف بصي يذلا |
 نسكرأإلا دالبو روكذملا للا نم يلامثلا بناللا يف ىه ىلا ناتسئئاد |
 لئانقو 5 آلا فئاوط يف ةريتعم ةريكح دابق مهو ىاطرابق اهلهاو '

 نيتس رادقم اع مهددع غل علسو رولاغتو نواف قالون هرقو ياغوط

0 

 نيمحسك ىلا مسقنم انها لاَشو ةنسأاا لها نم مهعيمجو . تيب نفل

 ةلودلا تناك ناو ةمطقلا هذهو . ريغضلا ىاطرابقلاو ريكحاا ياطرانقلا

 مل يونعملا اهطاسشرا ناف هجرانق ةدهامم بجومب اهنع تلخم ةيلعلا
 ةروص يف دحاو قرط ةكلمملا هذه يفو بهذملاو ندلا ذاحتنال عطقش

 ةعلقلا برق يف ايساقفاق .لبج فرط نم اسرق رم رورملا بعص قيض زاغوب
 لامثا فرط نم رورملا نويسورلا دارا اذاف 1 امنع ربعي ىفلا ةحاشنلا

 مهرورم دنعو . قيرطلا اذه الا مهل سيلف : جروكلا دالب ىلا

 نم افوخ قازوقلا ناسرف نم ةمذرسش تاحصتسا ىلا ًائاد نورظضي

 ةلكو . يناثا فرطلا نم سكحرألاو ةهج نم مهلع نجحلا يللاها موج

 . كد يزغو كب نع نولوش 1 رآلاو كب يزاغ هلصا روهشم طلغ كبزاق

 رحم فرط يف ةعقاو.ناتسغاد يهو ل لبطا/ يف" ةثلاثثا ةكلملا 9

 نكس و. ناتسغاد تيمس كلذلو قاد رباشع ضعلل ًانطومتناككو رزخلا

 00 , مهنوكلو ٠ ًاضعب مهضعب فلاخم ماوقا ةكحلمملا هذه ا

 م
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 -_ نسلالا ليج لحلا كلذ برعلا تمس ةفلتخم ٠ ةكلمملاو 0
 ناتسغادو . ةيلامثلا ناتسغادو. ىطسولا ناتسغاد . ماسقا ةثالث ىلا مسقنس

 وما
 | لالقتسالا ةياغ ىلع ةفلتخم ةديدع للم اهكسي ىطسولا ناتسغادف

 ىو وصب وقولالدناولاوأ اهؤامساةريذصو ةريكقجانس نعةرابعمهو . ةيرخلاو

 ىدناو ونالسو هدنوسو ادينشو لالامحو لالقابو تاريقناو لتارقناو
 ةيام ًاسرقت مهلاها ددع غلسو شالاغو نججو توبوشو دينكحو
 ضعب ةكلمملا هذه فارطا يف دجوبو . ةنسلا لها نم مهعبمحو تيب فلا
 هتجرتركذ أيس ىذلا روصتم رهظ اهفو .مانصالا نودي ةليلق فئاوط

 رزخلا رحب لحاس يف ايساقفاق لج لفسا يف ةعقاو ةيلامثلا ناتسغادو

 قوش ىزاغو دسردو نارسسبطو هءوق ةامسملا قجانسلا ىلع لمتشت هو

 كرتلا نم اهناكحسو ىاسخمو ىاردناو هروكو وخراتو هشوقاآو قاصبقو
 رادمو ٠ تيب فلا ةبام ًايبرقت نوغايس .ةنسلا لها نم مهعيمحو كزللاو
 اهو .رزلا رحم لحاس يف هنناكلا لوهسلا يف ةعارزلاو ةثا را ىلع مهشيعت

 ةكلممو . وقرومملو ديدحلا بابو باونالا باب دنيرد اهل لاَغ ىلا ةعلقلا

 هدفا نع و هنن و لاحمش اهكأح نع رسب ينل قالو
 قحانس ةدعىه وللا اذه بونج فرط لفسايف ةعقاو هيب ونللا ناتسغادو :

 .نايلسو . وكابو .ناورشو .هيبقو . سراو. ىكشو . وصيلباو . ناكهلب وراح ىمست
 ةريشع رادقموكابو نايلس ندم يف اهنم تيب فلا نيعبس اهيكاس عيج غلبسو
 ةرشع رادقم ىكشو ناورشش فارطا يف اهنمو ةعيشلا لها نم تس فالا

 ' كزالاو كرتلا نم تس فلا نوسمح وهو قابلاو نمرالا نم تس فالا

 000 0 ةلقاو ناتو وكب ندما نا ثبحو .. ةئدنلا لها نم مهعيج
 ناتسغادلاو مجسعلا نيب هب راخلا ةراحتال ةيرحلا لكاسالا ىه تناكو رزخلا

 مكحتحمن تيقن يونعملا ذوفتلابسحم اهنا الا اهنم اونكمت اوناك ناو مجملا ناف
 هلها نم لصالا“ىف امنوكل ناتسغادلا

 ةعقاو هو جركلا دالب ةكلمم روكذدملا ليلا نم ةمبارلا ةعطقلا ىفو

 رووا برغلاا دح سار وه ىذلا قئاق رهن اقرشش اهدحبو هيونج
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 يالا رياشعو ىلاحروب هل لاش ىذلا ايونحو ناتسغادلا دال نه:
 ا 7 1 7 1

 ظ ايرغو هراجا لجو هخسخاو ىرموك قاحنسو مالسالا لها نم مهو

 ةنئاكلا سكرللا ةكلمع ةلضتملا .ةخحافلا للقلا الام وداوسالا رحبلا لح

 ناوساو سواو جروكلا فئاوط نع ةرابع: اهلهاو ساقفاق لح ٍق

 ةفاكو .مهعم اهونطوتساو اسغلاو نييسورلا نم رادقم اهءاح مث نمرالاو

 نودبعي تس فالا ةينامث اهنم تِس فلا ةبام نوغلس ةروكذملا للملا

 دالس ةهج نم ةلصتم مهدالبو ناوساو سوالا فئاوط 06 ماسلا

 ال كلاسملا ةيعص اهنوكلو ةسكحارجلا دالس ىرخا ةهج نمو ناتسغاد أ

 دالبل يبون اجلايف ةعقاولا نمرالا دالبو. ةيحيسملا ةنايدلا ىلع أس رقت تب فلا
 مورضرا فارطايف ةعقاوامهنم ةدحاولا . نيتعطقىلا مسقنت . ناتسغادلا وجركلا
 | هحنك ىهو قجانس ىلع لمتشت ةيناثلاو . ةيلعلا ةلودلا كلا* نم هو ناوو

 ءانثا يو ا هيناربالا داللبلا نم ةدودعه ىهو ناورو ىوخو غاب هرقو

 القتسم قجانسلا هذه نم لك راص لالتخالا نم مجعلا دالب يف عقو ام

 . هيلعلا ةلودلا فرط ىلا لمملا ىلع نيرو اوراص ١١5١ ةئس يفو ناخد

 هل لاق يذلا دحاولا مسقلا نيمسق ىلا هجولا اذه ىلع مسقنت جركلا دالبو

 سلفت يف اهتموكح زكحرم ناكو جركلا دالب لصا وه سيلفت ةيناخ
 نا لبق كلذو . ةيناربالا دالنلاب ةقحلم رثكألا ىلعتن اك مسقلا اذه دالبو

 يف لخد.نا لقو ةيلعلا ةلودلا ةعبت نم ناخ لكذا وهو سلق ناخ نوكي
 نادعب و اهلا مهتلاتساوياطرابق ىلع ةيسورلا تاوتسا مث ٠0٠.ةنس يف اهتامح

 دسافملا تلت تذخأ ركذلا فلاسلا قيرطلا ىلع جركلا دالب ةهل ددرتت تراص
 ةلودلا ةيامح كرتفناخ ىلكرا شغنا ةسيسدلاو ةعدخلا ف ىحاوللا كلت يف
 مسق يناثلا مسقلاو .ةيسورلا ةبامج ىف لخدو هتمالسو هتاحنل ةجوملا ةيلعلا

 يفو دوسالا رحبلا لحاوس ىلا دتو ليسروكو ليركمو شاب قيجا تاوكب
 تانهملا هذه: تناكو : تكروزواو 'اةددادقباو ساو ندم مسقلا اذه

 ةيلعلا ةلودلا دال نم ةدودعم

 / مجعلا نم نورثاس ةراث اوناك ساقفاق يلاها نم نيملسملا نا لصاحخلاو /



ّ | 
1 

 دهش: باو مالاسالا ٍق اهلثم.و قيس مل دس ردةعقو تناكومالسالا لها تمزهو دْسردلا 2
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 3 ا ل 1 و لامعلاو تونا نم مهوب .نيذلا نييسوررلا نم انابحاو 1
 ةليلخلا ةيلعلا ةلودلا ةيامك ًارهظم ايرثكاا وراصو ةينامئعلا ةفالخلاب اوفرتعا مهناف

 اهفرط ىلا اوزاخحتناو

 رايدلا حت لالخ ناحردذا ورمح نب ةقا رس مالسالا كباَق حيت ام دنع

 04 ةقا رس صا هنع هللا ىكر :رمع هف الح مايا .يف ( ١١ هنس :ةيناربالا |

 لاش تقاولا كلذ ٍق ناكو اينابلا حنش ةعسر نب نمحرلا دنعو هللادنع .نا

 ْ تناكومه رثا ىبعةقارس نا وهو. شدخلا ةم د قم يفاناكو ٠ اينالا ناتسغاد دالب فرطل

 رايربش ءاج .ناورش ةئسدم نم اههرق دنمف . اينالا ةسهج ىلا امهتكرح
 يف مهل ظرتشاو مهلا سرفلا كولم لسن نم وهو تقولا كلذ: يف اهك اح ا
 ' يفنودتممهو رزخو نالا فئاوط مهوئرتلا موحم هنع اوعنع نا مف 0 0

 ١ مث كلذ ىلا امبنم .لك باخاف  ةههلا كلت ىلا ساقفاق لح نم. يلامثلا بن

 ْ كلذ معاو كوقعم هولعق ام. نا كارو هتسحيتساف هقارس ىلا رم

 | ةحقازرس قلو الثو رار ىلا: نامالا: ئطعا- :طرنقلا اذه قعو..هزاوفل رع
 ١" ناتسغاد: دالب يف ةريثكك, نطلاوم حتفف ةعمر نب نمح رلا دنع هلحم قف ناعت'

 ةيزللا لدي ىلع جركلا دالب ماكح حلاصو مالسالا نيد. اهلعا نقلو
 ١ هنوكح نع الضففناتسغاد يف: ةديدللا تاحوتفلا هذه ريخ. عاش النو

 | ءاليتسالا ناك ثيحو: كراس: لح هناو دش ردلا قح يف ثيداحالا ضعب: يوزر

 ا لتقا اهلها ةحارل انعام ا ةدسا :1 دالنلا نامال ًايجيؤم ىحاوللا كلت ىلع

 فارطالا كلت وزغىلع ليسلاك احاوفا: ماركلا: ةباححصاا
 ١ كلتازغ كلملا دبعز ةملئم» نا هدافتاهج ناتك يف. ررحم وهءامىلعو

 | لك لا وننما هنلاو : مهادالا نيدبيف:نتقونل واند اهتلغا ناو: هنمإ:ىت ةقالاخ ءايا”يف رايادلا
 ! | دعب نا دم ناكو ٠ ةزريثك عضاوم حتفو لاك ىلا انا هج وت كانه نمو دن ردلا

 . همكحةفاسناكو وبقروهتو ناورشىلع ًايلاو نإيوج ماره لسن نم-وه: يذلا
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 ىلع رزخلا. ةفئاط تلاوتسا ةيرجم نينامثو ةبام ةنس يف مث . رهش ردق دنع
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 ٠ يا كا ند يام وحنلق ان لع نيملنلا ني ةكرشلا ءنع ا

 كرتلا لياق نم جيك ةيفا ور زوج نع ةنقج رج ا

 ىساف رحب هل لاقب. ناك و مهلا بوسنم رزألا رح فرعي يذلا رحبلاو

 كلذدعب مث هلحاوسيف نكست ىتلا ةليبقلا مسال ةسن ميدلا رحب راغلبلا رحمو |

 رحبلفارطالا هذه يف هنعريعتلا اما ةقئاطلاهذه ىلا ةسن رزخلا رحب هل لق |

 طلغ وهف نيتمجعم نيازب ززخ ||
 ةياهن يفو ةنسا ىتئام ةدم. .معورح تدتما ةريك ةفئاط رزخلا ءالؤهف

 نم جرخ ةيؤيلا ةرحهلل نيتثام دعبو. برعلل ةيلغلاو رفظلا ناك سالا

 دمج خيشلا براقاودالوا نم شيرق ةليبقنم سفن ىنلا وحن نيفبرمشلا نيمرحلا
 كلاما دبع ني ةرزيجب ةارضعتبة رد ومو احسا ىبادالا واو سلا يلتكلا

 برجا راد ىهىتلاةسكار ملا دالب ىلا: اولصوماشلاو رصمدالب يفةدم !ولاحنا دعبو

 اولودساو ةسكارحلا ريما لاضع ريمالا اولتق ةريثك تورح دعببو تقولا كلذيف
 ةكلمم ريما وهو. رفئضغ ريمالا اولتق كلذ دعب. هذالوا اورساو ةكالما ىلع

 ءالؤهو مالسالا نيد يف لوخدلا ىلع هلها اولمحو ناتسغاد يف ةعقاولا ناطيق

 ةقاط تانصقؤن رق ركأت او ربو قوق رايد .ىلع ًاضا :اولوتسا ةارثلا
 | مرقلا اوحتفو مهريغو نانئسغاد دالتب“ بولحو لاهش:يف. مك نذلا رزّلا

 ناتسغاد.دالب.: نم كلامملا عيمج حلصلا هجوىلعو ةونع اوحتف مهنا: لضاخلاو+

 ليرانق رثكأ. ناك كلذلو مالسالا نيد. ىلا: دالبلا كلت ناكس: انوعدوب مرقلا ىلا || ٠

 ياطرانقو ىتس. لئابق لثم مالسا. لهاةسكارخا
 رادقم هجولا اذه ىلع ساقفاق' كلام يف. ةيزاح برعلا ةموكح تناكو

 . ةذفان رصعلا' كلذ“ ىف نييسابعلا ءافلخلا ةنملك تناكو. . ةئس نيرشعو ةيبامعب را

 كلل 5 دعب قا ٠ نمرالاو ناحرذا دالب يف ” مهتالوا تاهللا كلت: يف

 ءدخو هيأ راثا ةيقاؤجلملا ةلاللسلا نم هاشكلم بقا ةيرش عم وع ةنسنىف ||

 ًاييعابا نورك نإ . الجال وو ءرثكلا ا اهلالجو .ةموكتملا ذوفن عيسوتيف

 دالنو. اينالا كلاممو. يلوضانالا ىهو اهيلع.ىلوتسا ىتلا دالنلا لها ناصع. نم

 فقتثاول نم ًاريثك نكسا, رزخلا:رحب اهرخاو جركلا دالب اهلوا ىلا ناتسغاد
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 0 ديزت ةدم ةروصلا هذه ىلع اومكح نبذلا نيبقوخلسلا كولملانا مث 7
 روهظب اولحمضاو اوتةشت ماشلاو يلوطانالاو”ناربا تاهج يف ةنس ىتام
 ةيرجم ةسداسلا ةيراملا يف يا ةنس ةياع راناتلا روهظ لئقو راثاتلا يا نييلوغملا

 . ناورش ةكام# يف لالقتسالا ماع رسشنو نيقوحلسلا نم هاشرهجونم .ماق

 ا تاسنكاو :تاوكمل 1 امش ةئسدم راو ناتمغاد يبوح يف ةعقاولا

 |0000 لك لهوا - راكحلا راثاتلا ماكل :ادئلقت ناقانع نتلأو

 مهروهظ دنءو ناورش تاهاشب نوفرعي نيقوجلسلا نم مهو ناورتش

 اا ناشغادا لا :اهومشو' نمرجلا ادالب يف نكاما" نطعب ؛ًاضا| اومكح
 ةلخاد ةيلامثلا ناتسغاد نم ةيسونللاو ةبقرمشلا ةهللا تناك تقولا كلذ يفو

 لاا تك , ىطسولا ناتسغاد ئررغو كاهش دالب اماو. ناورسش مسا تحن

 ناورمش نيطالس ىلا نيعئاط ريغ اوناك ناو مهو: نحجو را ك1

 كلذ يفو . ةيمالسالا :ةدحولا ةيسنل بورحلا يف ًائاد مهم اوناك مهلاف

 ناورسش نيطالسس ىلا نيعبات نور انايحا جرت دالب ماكح ناك تقولا

  هينوق نيطالس ىلا انايحاو

 0011 لع لامقلاو تونإلا نم راثاثلاو لوغملا مو .ءانثا فو
 ناورمث تاهاش رهظا هينيمراو ناحرذا دالب يف مهالقتسا ةبار ناكرتلا روشا

 مدقتب ةكراتملا وةلاصملا قيرطب وا برملابناكءا وسرالاتلل مهتيعبت جركل دالب ماكحو
 ناورسث ناطلس دمحم نب مهارإ خيشلا ناىثح . هينوق نيطالس لثمابادهلا ضعب

 000 اال ةريثك تايراحم يف روممت عم ناك ةياماملا رات يف

 نينثاو ةءامعست ةئس يفو هحولا اذه ىلع ةئس ةيامعبرا نم 0 رق ناورعش

 ىلع هاش خيش نب خرف ناطلس نب خرهاش سلج ام دنع ة ةيرشخ نيعبراو

 نامرتلا خيش ىلن ورق قا عاشا غوابلا نود الفط ناكو ناورش ةيناهاش تح
 رشع ىلا هودب صو وه سلف ناحرذلا نم لِسدرا يف ةلمبعلا بهذم

 هيلطم ٍناجبتلا كلت تناكو رمحا 10 نم نيلومعم سشيواردلا جات نم احا

 ةعشللل مانا ريشع ىلا هودن مو وه هناناراعشا وار اهظا ًاعاض ر شع ىفنا جاتك

 00 م فورعملا يوفصلا رديح خيشلا دالوا نم لوالا يسامهط متتغاف
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 نيطالستضرقنا اذهو ةديدعلا نئازلا ىلعىل - و ناورمش ءاربكو خرهاش

 : ناورش

 ناتسغاديف لالقتسالاب نومكحم ناورمث تاهاش لسن نم ةعامج ناكو
 قوقو راواو نالاو ناطبق تاناخ نم نودمتس اوناكو يلامثلاو طسوالا
 ةيسونملا ناتسغاد تيقبو لئاط ىلعاواصحم مل مهناف كلذ عمو ةدم اوبراحو

 نيشايلزقلا مح تحن ةنس نيعبراو يدحا ةدم

 كلذ دعب هنا .مث ًارقتحم راناتلا تامحاهم مايا يف ناك ةيلامشلا ناتسغادناخو

 مث وقسمو ناجسبق تشد ىترالو ىلعناخ زكتج ىلوتسا امو . هلالقتسا و هنع داعا

 ىلع ًافقوتم وقسمو ناحيق تشد صا ماظتنا نكح اهماع ناربا كلام ىلع

 اهها هلباق اهيلع ءالبتسالل ناخ زيكتج رداب امدنعو ( وبق روميت) ءاليتسا

 موحتلاك اترثكيف ىه رقا راثاتلا ركاسعب ياتقح ريكلا هدلو مهيلا دا

 ياّتفج بصنو منع ًاضوع اهف راناتلا نم ةشاط نكس و أعيمج مهلتقو مم

 ماتا لع ىلوتلاو ةلس ةبام دعب روم رهظ ام دنعو ٠ ميلع ره

 -.راكفا ىلعو هل ًاستنم ناكيذلا شماطق وط وا( شمتق ةوط)ريمالا ىلاكلذماسو.ة روم“

 يف ةبراحلا يفكلا ذ ذا ناكو روج ىلع نايصعلا شمتقوط رهظا نمز دعبو

 اومزهلاف ويقرومم" ىلع تارم راثاتلا ركاسع قاسو ناورمثو زيربت تاهج

 رفظو جركلا دالب مكحبراح نا دعبو . ناورششو زبربت نع رومت ضرعاف
 زيربت ةموكح ىطعاو هدمتعا اريما هضوع بصنو هعلخو شمتقوط ذخا مع

 فارطا كلذ ىلع هدازو هاشناريمازريم هدلو ىلا ناربا دالب ضعبو نالكو

 وقروم
 نوينويقاقالا رهظ فارطالا كلتيف ةدم هاثناريم دالوا مكح نا دعبو

 هذه نم رومي دالوا مكحح لاز كلذبو ناتسغاد فرط ىلع اولوتساو

 ةلئاعلا نم ًاريما مهلعاولوو مهلالقتسا ناتسغاد لاه يلاها زرحاو . تاهجلا

 لاخيمش هنومس اوناكو ةيزيكتملا

 | لبسقو ميغ .ةليوطا ةدم . ناتسغاد يلاهأ مم تراب معبو هروكس

 | املو مجعلا ىلع برحلا نالعا راص ثلاثلا دارم ناطلسلا رصع يفو
 1 ناك ناو: دال ىلع ٍنودامهلا كسلا ماظعالا ردصلا اشاي قاطصم راس يأ

 مم
 ل

3062 



 ( ا )

 17 ناستسغاد ىلا هلسزاو ركاسلا نه بئاتك ىلع هل دقسف ريمدؤوا اشاب ناهَعأ
 ناورسش ىلع ًاهاش ناجرب .ناطلس يصنو وكابو ىخامش ى.ع ىلوتساو راسف
 ىف ناك لب هذوفن يف القتسم نكي ملو .ناورش تاهاش ةلئاع نم وهو |
 اذوفن اشاب ناْئع لصحو. ةيلغلا ةلودلا ىلا ًاداقتمو ًرذنتشم ةرؤما |

 دتيردلا ةعلق هإ كرتو لاخمشلا ةنساب جوزت امدنع امنتال لاهثلا ةهج يف, ًاضيا
 عقوف تاهملا كلت يف اشاب نانع ذوغن نوكزللالمتجم ملو : هدب اهاهباو
 نا ىلع حلصلا دقع زاص نمالا رخآ يقو بورحو قفالخ هنيو مب

 نم رمي مجعلا ىلع برج روهظ دنع هنأو . نانع لآ نيطالسلامساب ةبطخلا أرقت |
 نمرضحم ىتلا زاتاتلا ركاسع نم يركسع فلانيثالثدح ملادنملا نمزادقممخدالب |

 ىتا مهتحلساو مهرئاخذ ةفاك عم اشاب ناهنع ىلا مهلاضيا نيصيو .مرقلا ةهج

 ركسفلا اذهل نينواعمو نيقفاسم اونوكي ناو ةيلعلا ةلودلا فرط نموحلشنبمت |
 كلذ ىرجم لب ةيلافمملا متاسما بصن يف دحا لخادتي ال .ناف يتاهعلا

 هل لسرب مهنم دحا بصن ناطلسلا دازا اذا هن وك نم ةميدقلا عهدئاوع ىلع

 ةسؤّرجْلا كلامملا راج نم ذخؤي ال ناو فيسلاو ةفلخلاو مسلاو غوتلا

 0 تا قالا كلل د, يفو. تام ولسرلا لاس نما ىغالاو .هلرال الو عئانةيفاعلا
 نيسنالث يف ناخ ىناركلا دبع رمو .نيفرطلا نم ءارجالا ةيعرم طورمشلا
 اشأب نائع ىلا هواصواو هوقفا رف مهدالب ىلع رائاتلا نكافسع عوج: .نفلا

 يفو ركحي وبا هنبا هلحم يف راص ناهرب ناطلس توم دنع ًاربخاو
 سابع هاشلا منتغاف يلوطانالا ةهج يف ةيلالحلا ةقتاط ترهظ كلذ كالخ
 ةلئاغلا هذه ةيلعلا ةلودلا لغش ةصرف ناربا هاش كاذ ذا ناك يننلا

 بحس نا بسلا اذهل ةينائعلا ركاسعلاترطضاف نيناتسغادلا لضاو ىوغاف

 لك يف ساعع هاشلا راص كلذ دعبو . يلوطانالا درج ىلا تاهحلا الث نم

 كلا لدلا ناتيفاما ءارضأو تازوكب ىلا ايادنلاو علخلا لسوي ةسنس ٠

 نويناتسغادلا اهاو مهكلامم نم ناتسغادلان ودعي مجملا ناك هجولا اذهبو مه
 ىلع نوريغي .اوناك كلذلو ةيمسر ةيبرض هذه مهايادهل نورظن اوناك مهناف .

 تلتخا امدنعو . اميبسل اهتاقوا يف مل اهلاسرا نعاورخات اذا ناربا دالب
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 ٠ ةنسلا كلتيف 0 وذخاي ١ ماب كلذ يفنيرذتعمناورو ناورسشش قالو 1

 ايسور راجت لاوما نما ريتك اونو ْ

 تاهج ىلع نويسورلا ىدعت مجععلا دالاب ف لالتخالا اذه ءانثا ىنو

 ىتلق هاش سامهط عم هودقع يذلا حلصلا هجو ىلع مهلرت ًاريخاو وق روم

 اهوكلمتو اهلع اولوتساف ذابارتساو ناردنزامو ناليك تالاباو وكبو دش رد |

 تضتقا ةيلعلا ةلودلاب ًارضم فارطالا هذه ىلا نييسورلا ىطخت ناكاملو
 ناطلسلا مايا يف ةعراسملا تراصف ءادلا مقافت لبق جالعلا كرادت لاخلا |

 ىمركح ىه ىبلا سلفت ةعطق ىلع ءاليتسالل ةيلعلا ةلودلا فرط نم دمحا |

 ناش ةنبدم يف اك اح ًاضيا اهفرط نم تصنو ناتسجرك دالب
 نسدنهم تلسراو اهوحنل تاهحلا كلت ياها تلامساو ناورش هن اع

 ءانس بسانملا نم اوأرف دوسألا رحبلا لحاوس قفكل' نيدوصخ نيرومامو

 حاتتفايو شاف ةعلق ءاس راص دصقلا اذه ىلعو روغثلا ضعب يف عالق

 ثعبت ىلا تامهملا لاصبا سما يف :مظع لبست راض سيلطتا ىلا ام ورا

 .ةيسور ةلودو ةياعلا ةلودلا املع تلوتسا ىتلا عضاوملا درتسا هاشردان رهظ

 نوساتسغاذلا ةمّزهو :نحاوتلا كلت:يف هما دون دسأت نع رجب كا | ٠
 ساقفاق لبج لها عجشاو رسجا نيناتسغادلا نا مولعملا نمو ةمزه رش

 كلت يلاها احلا و معلا يف لالتخالا فعاضت هاش ردأت دعبو

 ركحفتلا مقو لوالا دمج ناطلسلا رصع يفو .٠ ةيلعلا ةلودلا ىلا تايجلا

 ناخ ديم مايا ىلا راكف الا يف روصتلا اذه رمتساو ناتسغاد ىلع ءالبتسالا يف

 نكاونييسورلالب اقت ةوقل وصحل اكرادت ساقفاقلا ل ئابق بلجيفةركاذملاتراصف |

 كلذ يف تقولا دعاسي م

 اسارنالاو نيفارغلا لوصا ىلع ةمكارحلا دالب دودح انركذ انك دق
 ةعومجم يف 'ةررذللا تايلعتلا نسح ىلع آضرا اهدودقس نيستا نإ ا

 ظ
 ظ
 ظ

 ةسكارملا دالبب قلعتت ةصوصخم لاوحا ضعب ركذ

 كات ىلا هجوتناكواهب هملعل ةكارحلا دالب عئاقو اهنعئانذخا ىتا يدنفا مشاه

 ٠ع



0000 

6 

 0 اليوط ًانمز اه ماقاو اشاب ىلع حرف ةبعم 3
 .ىلا يلوطانالا لحاسإيف ةعقاولا موخص ةلكسا نيبام ةفاسمت ردق دقلوقنف

 ف نابوق زمن فرط يفةنئاكلا يب همح ءارخص تحن وه يذلا شاط لزةزافو

 زاغوبلا نمو ةعاس ةيام ريس ةيمالسالا دودحلا عطش يذلا يلوطانالا يف

 نكسو رقم وع يذلا زربلا لبج لفسا يف نابوق رهن عبنم ىلا روكذلا
 ىاطراقلا ةلاقق جالا ةعلق هل لاش يذلا لحلا ىلا لصي نا ىلا ىتس ةلبق

 ةميظعلا لاخلا ليذيفةعقاولاموخصةعلقىلا روكذملا لحلا نمو ًاضيا ةعاس ةياع

 دالبلا هذهنوكتف ةعاس ةياع كلذك ةزابالاو نيكزللا كلام نيب زجاحلا ىهىتلا
 ةعاس ةيامثالث ةفاسم يف لكشلا ةثاثم ةروكذملا

 ىف نكبرب ةسكارألا دالب ىه دودحلا ةمولعملا ةفطالا ىضارالا هذهق

 فئاوط ضعب و هزابا لئابق يبونملا اهناح يفو ةسكارملا لئابق يلامثلا اهناح
 نم ةزيمتملا لئاقلاو. ةفلتخنوطب و لئاق ىلعنالمتشت ناتقرفلا ناثاهوةسكا ريلعا

 ةرااناو اهوار وكو قلن لئابق مه ةعطقلا هذ ه يف نيتكاسلا ةمكارحلا
 كاكا لئاقلاو ةرثك قوطب ضيا ءالوفدجوبو خزاباو خيشاشو جاتو

 نم مه 1 كلذو هتلم نباو هدلب نبا ىنعمب (هغيدا ) ع مهضعب يدان

 يف هنا كلذو ةيدوه تاداع ةروكذملا لئاقلل نا (تاهج يف ركّذو . قلخلا رئاس

 ةمكارإلا تدلوت مهنمو ةهجلا هذه ىلا دوهلا نم طابسا ةثالث لحترا مدقلا

 سما وهو صويصخلا اذهيفيدنفا مئاه تارترحت يف ءىث ىلعفقن مل نكلو
 اهدئاوعو انام عيضت لو فرط لكىفترشتنا دولا ةفئاط نال لقعلا نع دعب

 نوسنب ههجلا هذه ىلا اونا نيذلا ءالوج فيكك هيف تلح لحم يا يف
 نييك زللاناحيحصلاو لوقعلا هلبقت ال اذهف اوناك موقيانم نوفرعبالو متيسن
 لق هاني 6 دج نوكدق ماوقا م م ةسكأ راو جركلاو

 ناو ةعطقلا هذه يف نيتكاسلا لئابقل هفاك لع ب 0 مسا قالطاو ْ

 هزابالاف ًاّقباس ءانركحذ ام ىلع نافنص ةقيقإلا يف مهف فرعلا يف ايراح نكي

 ةنكأ ارخلا ريغ

 .ىشحو ناسنا (زربلا) لجىفىرذن راك هنا ىور هنا يدنتفا مشاه لاقو

 واخم مل منكحلو قازقلا هيلاللا موق زغجو» رمنو هانا رهن نيب ا
 - ى



600 

 : 0 مهدالواو مهايع ىبسو مم نمو مييلع ةيكارملا ةراغ نم ِتقو مل

 رجا نامطو مرقلا فارطا ىلع يدعتلاب ةيسورلا دب تلاط امدنعو

 تاهجلا كلت ىف اونكسو لئابقلا كلوا ىلع نيليخد اوأحتلاو راناتانم لك
 كلت ىلع اشاي يلع حر 1 ةيالو لبق نم ةدوحوم تناك قجوغوص ةعلقو

 عولطلا ىلع نوردب ال اوناك كلزإف ًادج ةليلق تناك اهتيماح نكلو .ةهنللا |

 هبيسا فاح مونيص .ةعلق ىف اضرادجوي ناك تاقوالا كيت فيان

 اهنافهبانا ةعلق لحم اما .تاهلا كلت ءارصا نم لصالا يف وهو كن شاك

 ةماردملا لئاسر ضب نم مهف ام بسح ىلع ةسجاملا دالبلا دحا تناك

 ةنقاب لزت ا تمدههىلا ةعلقلا ةينبا راث 1و: تاقوكلا كلّس تفلا يتلا

 ( ىف ) ًاماقم مهنم ىلعالا نع ربعي بتارص ثالث ىلع لئابقلا هذه يلاهاو

 خزاباو هزابا قف (واقوط ) نودلا نعو ( ندزوا ) طسوالا نعو كب ىئعب

 هيب اح ىف نومدزوالاف ( ندزوا) فنص مهدنع ىلعالا كب كن 1 ال

 اماو . ميدقلا ذنم مهؤاصا مِه نيذلا تا وكلا ةمدخ يف نيظفاحما مسق مه

 للا رظني تنس لكنا ميوزللا يف مهتاداع نمو . مها سما هياثع مهف هزابا دنع

 نم نيسدزوالا دحا نا ىتح . هنئم ىدا وه ام ىلا لزاشإ ال هؤنكح

 كيذدإغوسي ال ةسكارملا لئابق ضعب نم جوز, نا دارا اذا خزاباو هزابا

 كلذ ىلع ءانبو: نييندزوالا هلاثما نم ذخباي نا هل لب مل ٌوفك ريغ هنوك

 ةظفاحلا ىلا اولصوت كلذبو ضعسس ميضعب طلتخم ال قائنصالا هذبهف

 اضيعب موضع نع نوزيمتم نوبواقوطلاو ءارصالاو ٠ ماسلا فرش ىلع

 2065© [7 تابلت 531122252222552 22725 5251 ريب ب757 ب 7 ب ب7 ب77 7777ب>ب-7-ب7ب>+>>+>7ت>---ت--2

 « دارطتسا »©

 ام زيه ةصوصخم فاصوا بفنص لكلو فائصا ةئالث نم سائابعشت

 هوجولا ضب سوءرلا اورودم مهف .نويساقفاقلا لوالا ننصلاف هريغ نع
 لمجا فصلا اذهو رمجا وا دوسا مهرعشءاوفالا ادق فيتا ل

 قارعلاو ركب رايد ءامدقو برعلاو دونملاو نمرالاو جركلاو سكرملاف سانلا

 ا بفاملا اديه نم نييرصملا ءامدقو دويلاو شياو نوبروصلاو أ

 2 سس ا ل تسي ا ال



 ا سمس ع سس وب ب صصص سس صسم

 مك

 فراعموتدا لها مهرثكاو .ةيضرالا ةركلا نم أ ادح ل

 ملا هلل اونوكي مل نكاو ٠ انا فعلا انعاوو مه ابورا يلاهاو . 0

 هركذ يتالا يناثلا فنصلا نم نيطولخم اودحو ايرزكا ل 5

 د وجوو ةعبرم مهسوؤر نويلوغملا مهو ىناثلا فنصلاو

 لئام م6 و يع رخؤؤم ىنعي ةيششحولا ىلا ةلئام ةريغصو دوس م6 وبعو ةزرا

 نيب مهداج نولو دوسأ مهرعشو اهراغص فونالا سطف قوف ةهج ىلا

 0 يفو ةريغمو ةفوطخم اهناك ةيعيطلا مهناولا ىلا رظنيف رمسالاو ا

 مهو مهمد ةاقل كلذف ناولالا رفص ضاخشا دجوب نيح ناو لوألا“(

 اهمناف فصلا اذه رلج ةرفص اماو . ا ضيلا سنج نم نودودعم

 لاو هوانا ةركلا ففضت ثكأ تعوتسا .هناراكل قنضلا اذهو :ةعسط ةيفك ٠

 ةيزم نمو . فنصلا اذه نم دئسلاو دنهلاو رئازلاونيصلا دالبو انسا لاهش

 ”ةياركتلا داسسالا يف ةماتةيصاخ اذ ناوك نا هترطف :نُم لب فصلا اذه

 ملاملا عاوتا ف مهمدقس مم ءلع نيصلا لها دازو

 زارا امهم ل نيدحخلا عساو نئأررلا ريغص ىجنزلاف 00 ثلاثلا "فصلا

 نانسالا 0 نيتفشلا ظيلغ مفلا ءيتات ليوط نقذ وذ شطفا فنالا

 اذهو معان ريصق دوسالا فوصلا لثم هرعشو ةقلخ دوسا هداج اهضيا

 روفاكو نادوسلاو ةنئك دالك ءاوتسالا طخ ىعاون ىف نوك, فنصلا
 طيحلا رحبلا رئازج ضعبو راقسغادام لحاوس يف مهم دجوبو وتنانوهو

 اف بت ل1 ا ةقلاا نعت مهلاوحا حالصا ىلع نيرداق ريغءالؤهو

 .لهطاو شحوتلالاح يف تقولا اذه ىلا اورمتسا كلزإف ةيلقعلا مهاوق يف

 ةيناسنالا مهترطف ايف صقنلا ثبثب ضعلاو

 سكرلاو جركل فئاوط مهو ساقفاق لبج يف لوالا فنصلا ًاعنمو

 ضعب يف دجو دق نكب ناو يناثلا فنصلاو فئاوطلا رئاس تعرفت مهْنمو

 دودح فرط يف وه يذلا ( غاط تلا) ىمسملال بلا نمجرخ هلصا نابتكلا

 ىببطلا ميراتلا ائاو ٠ ناهربلاب اندنئع ثّسإ 00 ايسا ف ةسورلا كلامم |

 )ىلا هلاو ةروكذملا ثالثلا ساتحالا هذه نم اونرئاكت سانا ناب انرخ
 ل صضعب ْق موضعب لخدو قاثلاو لوالا فصلا طلتخا عضاوملا نم

 سي ببيسس سس سس



 "عسل ١

 نت ناتسغاد تاهج ىلع رثثلا ىلوتسا هالعا روكذملا هجولا ىلعو

 لوالا فنصلا نم اوناكناو ةسكارلاءارصاو يناثلا فنصلل نكسم اهناك كلذ

 راثاتاا سنح نم ىنعب يناثلا فصلا نم نييرواق وطلا ناف

 | دق ةسكارملا لئاق دئاقع ىف 0

 ظ نددلا راونا قرششم تناك ايسا ةعطق امل لاَغ ىتلا ةيقرمثلا كلامملا نا
 ظ فرطلا كلذ لها زبم يذلاو ىملالا رونلا نير يللا تان

 ظ مهداقتعا وه تاناوملا نباس -ن نع ةحيحصلا ةناسنالا قالخاب د دالوا نم .

 نال ةلاهجلا ةملظ يف كاذ ذا ايندلا تاهح هي تناكو هناحبس هلالا دوحو

 هلقعب رظس نا هل د ال هريغ نع اه زي ىتلا هتفصو هترطف بسحم ناسنالا

 سانلاف هيهاونو هرماوال عضو هديل هناحبس قلاخلا ه. فرعي ارظن

 هيلا تلصو ام لك هلالا ماقم اوماقا لهملا تاملظ يف اورمتسا نذاا

 مهضعب و راحشالاو راهالا دبع مهضعبف ةملأظلا هذه لاح ف ةرصاقلا مهوقع

 ةلالضلا ةملظ عاونا نم عون همع مهنم لكو تايخلاو لغلا دع

 ةشحوتملا ماوقالا ةلمح نم مهدجم هزابالاو سكرحلا لئابق ىلا رظناف

 امتدابع ىلع اورمتساو مهل ادوبعم شودوف اهنومس. ةرجش محل اوذُحْنا دق

 هلطاب باساو ماهوال

 هبوغب اهنع ريعملا قحوغوصو موخيض نيب ىتلا لابملا نا كلذ ليصفتو
 ىهو نايدنسلارجش نم اهركيفبرقت رظذملا ةمحم ةريك ةردش اهضعب يفدجوب
 هذهابنم نوكتتف دحاو مضوميف تبنت رحشلا نم ةريثك عاونا نم ةنوكم
 ةدحاو ةرم هغوسبف رعب ريطاهلا يتب ةنسلكيفو شودوق ةرحش اهل ليقف ةرحشلا

 انابرق نوكل اهي ةرجفلا"كلم ىلا هسار دن لئاه كت

 نيرضاللا ةعاملا دحا موقبف مهوق ىلع هحمذيل هينا نم عزانب الو
 نوذخاي مث ةزوبو ارمخ هينيعو هسار ىلع نوبصي مث لاحلا يف هحمذيف كانه
 كدسع قحن كّسانع نا ميظعلا اناا, نولوشو مهدي مسوؤر نع مهتايقاط

 وفوشكم مهو ةرحشلا هذه نوعرضتنو نود و دح الو بتاسح اه نسيب

 1 0-00 هرلجو هغولا م مب ايف نومستَشإ غارفلا دعن و تدل

 يبيه



 ( مه )

 0 هن ومسل 1 2 نبك بلا لجال نوهجوتب ادع 0

 شودوق ةرحشل ردنا ىتناف تيلي نا مهم ددحاولا ٍلوَش ةقرسلا نكجال وا

 ام دنءو راطمالا هينفت ال ءىبث نسحا وا عرد نجا وا ةدوراب نسحا

 ظ ادجةريثك ءايشا شودوق ةرحش ىلعي رب نك اماصغا ىلع هقلعيه ردن اع فاي

 أ ًائيش اهنم ذخاي نا دحا عيطتسي الف ةمرتحم ةقلعم ةبقاب ليبقلا اذه نم
 ا ناجل نكم الا ءايشألا ءذع نم ًاثبع قرسي نم نأ نومتذي مهل كلذو
 ا لاخلا يف توميو كا هنا نولوشي لب هوجولا نم هجوب
 ظ مسا مهنع ريع هلع ءالكو تالحملا 1 يف اذه شودوقل 0 |

 رادع برق نوكت ىتلا راجشالا نم مهخيمت ةريش نيسحاف ( كلاؤط ) |
 + نوطي ربو ( نيزبارد ) زجاجي اهفارطا نورتسإو شودوقل ةلكو اهنوذِخش
 ١ ( كلاغط )امتومسو ةمامعلا ةئيه ىف كلذ نوريديو شيشجو لبجب اهالععا
 نولوش و ًاضيا اهلا اهمسارج نولمجب و اهنوعر زب ىلا بويملا حاج ةنس لكيفاملانولبخمو
 ال07 رف ةليلق ةضاحلا ةنسلا ىف تناك اني رفامسم تال وكامو .انتال و كامب .نإ

 مسوؤر نع ممابقاط نوعفروو ةريثكج ةنسلا هذه يف نركا نايم

 نوبصي انايرق زعملا وا منفلا نم ًاسار نوحيبنيو قرشملا ةهل اهتمت نودجسيو
 دابصخلا ٍتقو ىلا ءاءدلاو ءاحرلا يف نورمئسو ةزود وا ارمخ هسأر ىلع
 مهومأِب ف الخ رهظ اذاو كلافطلاى لا مهركتت نوضرعي مهدارم لصح اذاف

 اهقاروا نوعطّشو انمالك ىعمست مل اذامل اه نولوشو اهنم نوالعفنب مهمارمو
 دعبو اهلحيفاهريغ ةرحيش نويصنسو اهنوق رحبواهلصا نماهنوشتجممث اهناصغاو

 نا ديدجلا اندوبعم ابنولوشو ةديدجلاكلاغطلا هذهل نوهجوّبةمرجلا ماهتءارجا

 رونلاو رانلا ىف اهانيقلا كلذلف بدالا تءاسا تناك كلبق اهانيعىتلا كلاغطلا

 اِْناف انمالك ىجيسبآ )ا ادا _كذك تناف كاندبع ةديدج كلاهط انل كانامجو |

 دقلا مهعاداع نم هيينتلا 0 ناكو 5 دقت

 اد دجال مهدالوا ن 0 نبيزيكتللا نيطالسلا ةذاء نم ناكو

 ةيرتلاو عاضرلا ةدم اومتا اذا ىتح . مهيب راو مهعاضرا لجال كار نا

 مرقلا دالب ىلا نوحورو نودغبي |وناك ه«بسابملا هذيف مهاب ىلا مغودر

 1 قل نيد ىلا اولام راناتلا نم اوملسا نيذلا عم مهطالتخا بيسو

 م
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 راي هدعبو ةئسلا يف ًارهش نوموص,ي ةسكارملا لئاق نم ضعلا راصو 0

 انحش دلولا ةءارقل نوعدب رهش, ةدعبو اروشاع بوبح نوخطي. عبازلا

 لمعيو ةناوخا عمجت ناك مهضعب و مالسالل ًاديلقت نامط نف مهناسلب اقراع

 ةيلع هللا ىلص)ىنلا رهبص لاطبالا ناطلس مسا ىلع ةفايض ةنس لك يف مل

 نيفقاو ريغ اوناك منكلو نيبولعلا ةفض نورتو ىظترملا ىلع ةرضتح 0

 دنع ةنا لاا و. ا تل ريغو ةئارقلا ماكحال | ىلع

 اوداتعا يذلا ةلطالا تاداقتعالا . لالا نيدلا روهظادمم يف ةقحؤتملا لئابقلا

 ًاضيا ةلكارملاف .اثيدح رهظي يذلا نيدلا يف طلتخت تناك مدقلا نم اهلع
 اوناكض ام راثاثلا نع اهوذخا ىتلا ةداعلاف لاخلا هذه يف اودجو م كلا

 لب مرككا لوسرلا ةيحنو مظعتو قا بانل ةيدوعلا ضرع ام نودصقب
 ةكريلاو ضيفلا لوصنع لما يف تناك

 نيرحتسه مهضعب ناك ةسكار لا دالب ىلع اشاب يلع حرف ةيالو ناهز يفو
 ةيمالسالا ةنابدلا ىلع اوناك مهضعبو ةرجشلا ةدابع يف ةميدقلا ممتاداقتعا ىلع

 رمحالا شيبلا رابتعا يف ىراصتلا نودلق مهضعبو طيلختو شيوشت عم ن نكلو

 نيعللا لهج يبا حور' نوامع. لقع ياب رعا الوهلك كلذ نم برغالاو
 4 ل همسأ ريغص حصف دبع ةثيخلا

 ” ىلا نوغت تاهل كرف نردلا ىك ام دعو ةريك هير ها

 | ةيح يف لئاقلا نم رثكح سا هناي .قياسلا هجولا ىلع ىتالسالا نبدا

 ةلايجلا قف مم 2 0-0 اده ملعقنا نرعلا ضارشابو ناتسغاد أ

 زورمشلا لامعاو

 رصم يف ةلود مهْنم ثراص نبذلا ةكارألا ءاصا نا برغتس يذلاو

 ةدم اه ايراح مهذوفت ناكو
 يلالا مهنط و اوركذش ا ةديدم

 اهلها راكقا يف امناسحتساو تاهملا كلث ىف ةينارصتلا لوخد بدسو

 | لحاس يف اونطوتو اوءاع ام دنع ةطسوتملا نورقلا ىف نييزيونْلا نا وه

 ا نكلو تاهملا كل يف ىيسملا نينلا رششت باساب اوثبشت. دوسالا رخبلا
 كلت ثعطقو تاتيشتلا كلت تعنتما اها رقتساؤ ةيلعلا ةلودلا ترهظ
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 0 21 لياك نم ريتك لخد الصنم قاس يذلا هحنولا لعو .
 مس هيف نوثدح امدنع اوناكو اشاب ىلع حرف داشراو ةيادهب مالسالا نيد

 هءوغ تاهج نا يدقا مئاه ركذو نومدنو نواجخم كلاغطلا نوركذو

 ذئتقواهحتف ىلع لاوحالادعاست مل ذا شودوق ةرجش ةدابع ىلع اهلها ىتب

 الدف ًاثيش اهلك لحاوسلا كلت ىف ىعالسالا ندلا ريشا. كلذ دمي .نكلو
 1 ةلطابلا دئاقعلا كلت تلطبو

 ةفلاخم نوكت تاياكح ضعءب نيشحوتملا ماوقالا دنع دجوب بلاغلا يفو

 نيذلا لافطالا لاح كلذ يف مهلا تافارخلا ليبق نم كلذوةفولاملا تاداعلل

 زييمتلا نس نوغلس امدنعو دوسلانوبعلا وباو عيعبلاك هي نوفوخم ام نوقدص»

 ءاحل لصا ال تالاقم اهنا نوفرعيو ءازهسالا نذان تاملكلا هذه نوعمس

 00 راوطأ يدام'ىف ةيرشبلا هتمخ لاح يف 'ناننالا اذكحهو
 زييمتلا نسىلا هغوأب دعب مث كلذ لاثما نم هعمس ايف قدصلا دقتع هتيلوفط

 داقتعا ناك املو .امل ساسا ال ءايشالا هذه نا 0 ةيندملا لاح يف هلوخدو

 كلذميف يراسلا موقلا وا ء ءرملا ةمرل' ةحرد هن م 0 ليطابالا هذه لثم

 ةبرغ تاياكح ضعب لحملا اذه يف ررحمن نا بسانمللا نم اسار داقتعالا
 ةسكارجلا نع لقنتا لزت م

 يف ىرام كاحت هل لام سوبحم لجر دجوي هلا نوورب مهنا اهنم
 ةيرقلبحلا اذه نمبرقلابو .زربلا لبج يف ةشاكلا جاجا ةعاق ةهج يف ةراغم

 ةراغملاهذه رظن ذا صنقلاودبصلا ديرب لسا يف ل وج اهلاها نم لجر ايف

 لخد مث مثغلل ىوام نوكحت نا ةراغملا هذه حاصت ىرت لهاي هركفيفلاقف

 0 مالطظ ىلع هانع تدوعت اميبآو فقوتق ا اثوص عمسف املا

 نانديقم هادو هقنع ىلا هالحر ةط وب سم ناسنا 0ك ىلع الئاه اًيش رظن

 معو هينيعب هلك اذه دهاش دقو ديدحنم ةاسلس هطسو يفو 8 ديف

 ام ضعب هنع لاز مْ مظع فوخ هل لصح صالا لوا ىفف سوح هنا

 ىخا اب هل لاق ذا هنأش نمبجعَسو هيلا رظنن ناك انيب و كلذ نم هب سحم ناك

 هبشن ةلييوط ىصعب ىتاف دوعوملا تقولل ظل نوع تا
 لزنا نا ىلع تردقو َتلعف ناف ليسغلا لبح اه قلعي ىتلا ةليوطلا ةبصقلا



 «(ععد)

 و ةاسلسلا هذهو ديقلا اذه نم صلخملا ىنتاف ىماما قلعملا فيسلا ا

 بسح ىلع ةاصعب .لجرلا هءاح كلذ دنعف ًاريثك كيلا نسحاو ا طوبرص |أ
 هدهح دهحاو فيسلا ىلا ىحعلا دم هناف نيّيَط ون صم هيد نوك عمو هب ولطم

 ىمعلا سسكاو ناحل تقذا تاب مل لجرال لاق كلذ دنعو رد رف هليزت ف

 لقنو هتدرق ىلا دايصلا ءاح كلذ دعبو كاوملا عطتكح ًاذاذج 0

 نودب تام مايا ةعبرا وأ ةثالث ىضم دعبو هدالواو هلايع ىلا ةصقلا هذه

 ول وهو ةنس ةئام نم رثكأ اشاع هاياو موحرملا دج نا هاككا لاقف ضرع

 ىلع توملا فوخ ىلوتسا مث امهلثم شاعل ةراغملا يف يذلا سوبحلا ل

 بهذ ال هنا ىلع مْمِس ايف ةلواقم اورجاو مهلك | وقفتاف ةيرقلا كلت لها

 تابيهللا كل ىرق يلاها كلذ يف مهعبتا و ًادباةراغملا كلت ةيحان ىلا دحا
 دالبلا كلت ف دحوبو ٠ اموُحو ادودح كالذل اولعحو قافثالاب اعيمج اودحملو ْ

 دهفلاو رومسلاو بلعثلاك ةيشحولا تاناوملا نم ريثك موختلا كلت لخاد

 جاحدو قونرغلاو ماحنللاو لّبآلاو وهرلاك رويطلا نم ريثكحو ءاملا بلكو

 اهمترثك عم تاناويحلا هذهلزت ملو مهن ايف عونمم اهديصو جردتلا»و ضرالا

 ةراغملا بحاصب مهن وف وخل مهدالوأ ءاكبدنع مهتداعنمو . ةملاس ةنمآ نيراملا نم دهاشن
 ضعب يف مهنا ليقو ..ةراغملا يف يذلا سوبا مكيتاي مهناسلب مهل نولوشو ظ

 ةياكتحلا هذه تيوٌردقو سو.حلا كلذ ةرساس ةقطقط ادص نوعمسي يليالا |

 / ارصج ف دل تلال ىدنفا مشاه هيتاك ناكو اشاب يىلعحرف سلجم يف 0 .

 ىلا نوددرتي ناذلا ,راحتلا نم ةعيس راضحاب اشانلا سما لالا قو 00 ا
 ةياكحلا ثيثو .ليق ام قبباطي ام اوررق مهروضح دنعو ةروكذملا ةيررقلا ||

 يوارلاىلع ةدهعلاو لاق هنافكلذ عمو يدنا ماه اهاورو

 ىلا اورفاس نيذلا ةسكارحلا ءاصا ضعب ةياكحلا هذه نع تلاس دقو
 ام ةياكحلا هذه يف دجو هنا ثيحو . ةيضقلا لصا ىلع اوقفاوف ةهملا كلت

 ىلع اهف ةتعمس ام ركحذا نا يل رهظ تاريبعتااو تاعيرفتلا ضعب فااخن

 قالا هجولا

 وهو ًاّاس ررقك ام ىلع سوم اهلخاد .يف زربلا لنتح يف ةراغم نا ىور

 زتيف ةرص كرحب ةنس لك يفو قلعم فيس هتاب اقم يفو رمعبلا د ْ
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 0 ةزهلا كلن نم لفجن هيلع ىتا رويطلاو شوحولا نا ىتح ل
 عونوهو ةزاكب تبن ( يبايلا ) لهلاسيهنا سونحلا كلذ ىلع اولخدنيذلا ربخا
 بتاكملا بعز وموادب دالوالا لهو اريثك ةسكارملا دالب يف تش شدشتانم

 نم الكتش ينوطعا لوس هتاباتم يف يذلا فيسلا ذخاي نا لجال هنا مث
 . عيش دعب اهرك ىطعتو راحشالا عيمج لق اهيهز حشا ىلا ةرحشلا

 هل نوفو الو هتودعب يلاهالا ناكف ( موشلا رحش يا قطرق اهنع اوربعي )

 وا هدس فيسلا ذخا اذا ررمض مهم عش نا نم مهزارتحاو منو كلذو
 تلا ةرحشلا ريغ نم لكتجم هنوتابف املط ىلا ةرحشلا كلت نودجمال مهنا

 كلذب هيناي نم رو بضغيف اهنع لاق
 نيع دجوب هنا ةهمللا كلت يف اوحاس نيذلا ضعب نم ًاضيا عمس دقو

 هل دوعت نودايصلا هبيصي ام اهف عقو اذاف ةراغملا هذه برق يف ءام

 ثدحت نيءلا هذه نم نوير ام دنع مهنا اولاقو رفبو ريطيف ةايحلا
 ةلئامم ةسحم تاياكح كلذ يف نولقتسو اهلا لوصولا نكمي الف ةفصاع ةيوها
 كلذل

 ) مهتاداعو ةيكارملا نالخا فل

 ةسكارطلالئابق نا روكذملايدنقا مشاه تاربرحن نم مهف ام بسح ىلع
 ووذ ءىث لكل نودعتسم ءالقع مهو ةرهاط ةفيظن مضرا هزابالا و

 بذكلاب نوملكَس ال اهف نوتاث مهلاوقا يف نوقداص ةراسجو ةعاحش
 هزابالا وا سكرملا نم مداخ دجو اذاف . ةبذاك اناعا نوفلحم الو الصا

 |0000 هرج نما ةدمالا ثاستكأ لجال اضاع ادينع ناك امهف خزابالا وا
 .نيمبلا فلاخم ام رهظي. هنا لاخلا نفنيميلا هقياحت ريصي طبرلاو طبضلا تحن
 مهني ةدام لكب حمرصتلا مزليو نيميلا هفيلحم دنع ةقدلا ىضتَش صالا نا ريغ

 كلذ دعب فلاخ اذاو اهظفحم هناف داوم ةلمحىلع الثم هفيلحم راص اذاف اهف
 الو نيمبلا نع 70 ةداملا هذهنا ةحارص لوَش هناف يىتوعو ةدام ُِق

 2_ ندكلا نكترب

 ! بحاصناكول هنا ىتح فيضلا ماركا يف نوفلابس ءاخسلا ةياغ يف موق مهو :
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 ١ همدخمل لب هروضح ف دعّشا ال هناف سانلا داحا نم رفاسملاو دنا '

 مهتاداع نمو . هتسارحو هظفحل احلم قس لي ماس.الو هيلجر ىلع ًاقئاو

 نوقرط الو رفاسملل خبط يذلا لكالا نم لكاي ال تدللا بحاص نا

 اهسأر عم اهنوعضيو امنوخيطيو اهتوحبذي لب اهندب نع ةجاحدلا ساد
 نول ىلع مهلك مهتسبلاو .هل ءادف مهماسجاو مهسؤر نا ىنعب رفاسملا ماما

 ءاينغا نوريصي ال مهؤارقفو ريقفلاو ىنغلا ني قرف نوكحي. الف دحاو

 ءىث مهدحال مزل اذاف ةوخالا ماعدال رظنلابو .ءارقف نوريصياال مهؤاينعاو

 ايش مهدمحا ا اذاو .ال لوش هيج الو هايا ةيطعي هتاف رخالا نم هيلطو

 الاحدل اهعفد هناف 7 كلذ دعب هنم للط م تاراي سمح ةميشا

 مهنابناحالا عم مهتداعنمو ًاريثك ىطعاو اليلق ذخا هنا ءركف يف رطخم الو
 تانا ويلا نم هيودجم ام نودخايو هيسورلا دودح نودعّس معا رطضا ةدابز دنع .

 هزابالا وا ةسكارحلا نم دحاولاو الصا نييسورلا نم نوفاخم الو نورسايو
 ةياغ ف ساتلادنع نودع نبذلا ياغوتلا رانا نم ىرمسا ةريشع رسابو ذخاي

 .هءرضرال وهمتشيالو رخآلا م هدحا لتّش ١ ال نام ةيراخلااوعلا نمو ٠ ةعاحشلا

 ةباغ نونتعو مهوذاي وا مخترع نأ ارك نع ةبرخلالامكب مهارسان وما لل

 ةقرسسلاو بهنلا ما مهدنع را .معورشمو مف وكام سما ىف ءانتعالا

 كلذ ىلع نيردتقم ريغ مهنيذلا صاخشالا و ةعاحشنلا ( 0 كلذ نودعي لب

 لئابق مهو . ناسنالا عون نم مهمودعي الو لوبقلا رظنس مهلا نورظن ال

 نوعيطي مه6تابشو . مميلخاد 2 مهدحو 0 0 سلو .ىش

 | ىلا ةيبرألا اهتاكرح ىف داقنم ةليق لكو دببعلا لثم ممومدخمو مهراكح
 بنج تاذإ ةرق تالاثاع ةليق لكاذ مدقلا نم دجوبو .اهئاربكو اهنا

 تانسنوجوزنيو لئابقلازنب اهردق عفريو اهمامذىعرتو اهناح مرتحم .بسنو

 ةليبق لكو . مهنا مهنوطعبال مهنكلو ةجرد مهنم طحا مه نيذلا فانصالا
 سلو رطاخلا ىعرم ةملكلا ذفان نوكبو تالئاعلا هذه نم ريكلا اهريما نوكي |

 سما روهظ دنعف لالا سور يف ةقرفتم ممتوب لب تايعج الو ةيدنأ مه
 ةطساولا هذهبو © قيريق شيا ) راناتلا ناساب هنع ربعي اع نوخرصي مهم

 1 دنعو رخآ لبج ىلا لبج نم ًاضعب مهضعبل رابخالا 0

/ 
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 0 530 وسلا قا نوووانسو عضاوملا دحا ىف ليلق ا

 ان هن واعجا مهن ما ادحااو نوراتخ ودعلا ىلع مههجوس صال | مزأ اذاو

 مهعوجر دعب را نما 0 هل نيعيطمو نداقنم نونوكيو اركتبسلا

 مهمدادال ءاسور مه نكب ش0 ما ثيحو هارب القتسم دحاو لك تس

 . ةيبحت ةما مهنا لصاخلاو .ام ةحلصم ىف ةحبتن ن وستكي الف ةئادلا ةيمومعلا

 فورا جراخم ىلع قيطنت ال لئابقلا هذه نسلاو.ةيلعلا ةلودلا ةمدخل ال

 نامالاو رفكلا نيب نوزيب الو نوقرفال نويلبج نوشحوتم مهو ةداتعملا
 ركنا دانزا اذا 0 فاوانب نا/ بروغ. ردشب الو .رشلاو ريخا نيب الو

 ىلاهرلصونل ةلمقلا كلت نم البلد دخاب انا مزاد مهلئاب انق نم ةلسق دالب لخاد

 ١ «يرغاشإل هل لاَغب ليلدلا اذهو . عبنم ررض هنيصيب نأ نم امارس دودو

 ' ةملكلا عومسم نوكحيل رطاخلا دودعم نوكي نا ىَْمَتَش ىرغاشلا اذهو

 داو لك دتع

 فاوطتلاو مهعم فالتالاو لئابقلا كلوا ةطلاخ ةحلصملا تضتقا ناو

 لعجم و.بسنلاو بسلا باكا نم دحال ىنشب نا كلذل رطضيب نم ىلعفمهنب

 طيشو ةرباو انانتحسو هتش نيبوث الوا ذخاي هنا ىهو ةليسو كلذل |[!

 كيتييىلاهاصويف هتف نم ابوث هيطعي هدجو اذاف اليلدبلطي مث اناتسكوأطشمو

 تيا نحاص ناك اذاو تيللا بحاص لها ىلا هاياده ىطعف: اهاطن, ىتلا ةلئقلا

 همش اند لدا لأ ردها ىلع محمو الاح هش ِق لزب هناف رضاح ريغ

 لعش عاضرلا يف 3 كل ترصو كادوا تيب يف ترمص لوّشو هعضربف

 ناكاذاو ةلمللا كللمت هيلا اهفافز ناكو م لترا فالد ذأ سا ولو اذه

 مالا اذه يف مهتدعاقو نامحرتلا ةطساوب كلذ مهمهفب هناف ناسللا فرعي ال
 ةماقالا يف هل نذاتو هتوس اهوبقل ةراشا هرهظ ىلع اهديب حسمت ةأرملا نا
 هدب ليقت لجرلا صانو هتيننت اذه هل لوقت اهحوز ناب امدنعو مهدنع

 ماعطلا رضخم لاخلا ينو هتفايض صا كرادت يف فخايو هلشو كلذ ىلا بيحبف

 000 تفولا تلا لطجف كياشلا نم انهويواحب نموا ةتلبق مزهرإو :بارشلاو
 كلذ دعبو هب عبملا فرعيو هتيتنت دق اذه نا لوش هماتخ يفو تارسملل
 ا لاصتالا يف تبيلا بحاصو لجرلا ريصيو هلحم ىلا ناسنا لك بهذ ُ

 : بكت
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 هتحم رخاللل امهم لك رهظيو نال 1

 لامكب هدنرب لحم يا ىلا قالو بهذب نءالا اذه ريصي كلذ دعبو
 نم انبما ن وكي,لب هلام ىلع ةظفاححملل ًادحا جاتح الف راجتلانمناك اذاوةبررخلا
 نم ًالاغ قيرظلا ناكو هدحو ًايشام ناك اذاو رذاحلاو فواخلا عيمج

 انا هل لاف هلام دخاإل هسفن تارا هءارو راعدلا دحا فداصو نسانلا -

 وا هلام ذخاو لئاقلا نوناق عادب / اذاو هنع هدب نكت لاق نالفل نيتم

 كلذ ىلع ةدايزو هصلخختسر ذخا ام عجرتسي هساب ريخلا لاصتا دنعف هرسا
 6ق لبيع )هنوهسيو هلاثما ةعست ةذوخاملاءابشالا نم عون لك هتلب اقم يفذخايهناف

 عع ناك اذاو ممدقلا مهمسر نم اذهو بعلا نم هكترا ام ةب وقع يا

 مهنا مهما داع نمو هعسو را ءذخأق كلا عفد ىلع ةردق هلا سيل قيرطلا

 7 ءىش دشا انوناق هيلع بترتت ىلا تازاجلا نم برج نم نودع

 ةاوكلو الاكل كي ديالا رارفلا ىلع مرحلا ردق ال' كلذف سومانلاب
 ذخا مهوناق بسحم زوج هناق نهذخاب بالا ىضرو تان ل ناك

 مهعشو هيشا دحاي ةروصلا هذه ىلغف امهببا نع الدب نهم نينا

 لب 6 0 س0 ةريكح هتحلجو مظع بنذ مهدنع سفالا لّدقو

 رك دفع مهنم دحاو برضو كلذ قنا ناو اهنم نوزرتحمو نوفاخم

 تال لع قس م مهو ىلاعالا نتايه تلح نع نوكي ءازحلا ناف هلتقف

 اماو ىىلاهالا' ةماع يا داقوطلاو تاوكملا تايد نيب قرف كلذ فو بتنا نم

 اذا ةروصلا هذه ىلعو .نيتهللا نيب ىطسولا ةجردلاب اهناف نيسضوزوالا ةيد

 بسخم ًاددعن,رهشع هتيد نوكتق ىطسولا ةجردلا يف مه ناذلا نم لجرلتق
 هسمح و: ريشلاب مولءم ردق' ىلع مهدودق ساقتىرسا ةسمخا اهم“ ةلئلخلا عت مهنغل

 ةسخ نع ةرابعاهنم ةسخ و ريسا ةميقب سأرلكليخلا نم سوؤر ةسخ نع ةرابع ابنم
 فيس اهف ىظعي ( هقشوش إل اهل لاه ةققابلا ةسّملاو ريسأ ةميق عردلك عورد
 مهدنغدجوب الانا ثيخوانوناق كلذ راص واهو اقيتساّو ره لاح لكب واس وقؤ .ةدورا
 منين ريتعي الو ٠ ريغلا بسحم ريسالا ةميق زادقت نوكف ةكس الو ادوقن

 . ريشلا راتعا ىلع هب هناسح رظن لب هتعاشس وا هلامح بسحم رسالا قف

 لقا ناك اذاو رابشا ةتس ماتلا ريسالا ريتعبف

 0 يجح
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 ]اذ مدعلا اذاق' اضفنا دعن كلذ نم
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 مزتلبف رادشا ةعبرا سايق هايا اطعاو امان انيسا رخالل ئطعي نا مد

 دالب نم ( كللامملا ) ىرسالا:جورخ ةرزركحو.رخا ءىش 3 معي نا ا
 ام نودبرو6 هقلش ) ةملكب امنعنوريعيو .بابسالاهذه نع كامن ةيكايرلا |١

 نم ىرسا اوذخا اذا مهنا وهو ةسرغلا مهدنا وع نم هيلع اوحلطصا ام

 نم مهدالوا نودعيو :مهدنع نيدوجوملا راوحلاب منوجوزب ةيسورلا قازق |
 ناجي إل ةفورحملا ةليبقلا راثاتلالئابق نمو. ممنوعيسءاضتقالا دنمف لوصحملا ليق |

 تالا نوذخاب مهؤااو زوالا يراوح نم مه نيذلا مهدالوا نوعس «قليو |

 انتمسق ءالوه مف نولوشو دحا مل سبل نءذلاو لمارالا ءاسنلاو ىاتيلادالوالاو

 نيذلا مهدالوا نوعيسو سورلا قازش مموجوزيف مهنوطبضيو يريملالام ىنع |
 تنز اذا نكلو مهدالوانوعسال مهناف ةسكارحلااماو ( «ةوط )ظفلب مهنع ربعي |

 ةأرصا ىلع ادع دحا نا فرع اذا هناكلذو . ءاهدالوا عم اهنوعيس مناف ة دارملا

 روهظب مهربخو اهماو اهبا ىلا ةأرملا جوزبهذ لاخلا قفاهتساب وا اه انزو

 ام ينوطعاو اهوذخف اهلبقا ال مارح تب مكتبا نا لوقو صالا اذه

 دال كلذ دنعو .. اهادلاو اهنم اريتف .اهحاكت دقع يف ًامدقم م هومتذخا

 دالوا 8 مهريتعبي هنال ةي رع ىلع دالوالاو 1 رملا لمحمو ةصخرلا امهم

 نسل 1 انما هذه لثمو مغ ذدخايو هل معيد و ساختنلا ىلا 3و قاف مارح

 لب الثم ىلع اورتفا دقو لحرلا اذه أذرع انا لوشو مرصت نا ةداعلا يف اهل

 |0000 0 نود عاشق نوناقلا ىلا داتنتو اهمرجم فرتتو نقت لاثلا يف
 نيل هناق اهجوز اماو . اذه وه لظلاك اهل .قفارملا اهيصن ناب اهسفن ىلستو

 000 0 ل ناجل نم عتادجلا يذلا لاما قرت. هتيب ىلا هلوبجو ١
 انا لوقيو ينازلا هيف يذلا للا ىلا ءاسورلا ضعب عم بهذ يناثلا مويلا يفو

 باطالوقب وىعدبفةمولعم لئابقلا ةداعو هباهعاب يذلا رادقملاهلركذوةأرملاتعب
 هب عاب يذلا ةميقلا لثم عفد نا ىنازلاىلعف . كلذ.هلبق نمآروماملسربو ققح

 هرادتقا يف سبل ينازلا ناكاذاو هيبيعمساب كلذ لاثما ةعست عم ًاضيا ةأرملا
 ىلا هاملسيو ديم هاديّقو هادلاو كسمب اهدنف هئيعي نم دجوب الو كلذ

 00 ابيع :شجافلا_مالكلاو .متشلا نا ثيحو .كقح اًده هل نالوشو لجرلا

 ع

 / اذه تلمع كنا هل لوشاالو هخيوب الو هني الو همتشي الو هبرضي الف ©
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 2-0 تيظعا ةميق ياب هعس و ةفاطلب قوسلا ىلا هذخاي لب كاذ تدرجاو

 امم هعيس هلالدلا قوس يف ترسب ةميق ياف ةياغلل العقنم ذخسآلا ناكاذاو
 نيدوجوملا ىلع اهقرش هبف اهذخا ىتلا.هميقلاو كتمبق هده يناحلل لوَش هناك

 هقح ةميش يفوت يناملا ةليبق نا مث .هدب فكيو هنم ىآرع

 اذاف .ًاردان نوكحي, هعوقو كلزإف ةياغلل بيعم مهني طاوللا كلذكو

 دحا هرظنو ةليبقلا ىلا ًادددج نيلخادلا ءابرغلا نم "شا لع رجا
 ًاعضوم دج ال راعلا ةدشو ةمذملا فوخ نم دلولا ريصيو كلذب عيا ربخبف
 ءاسورلا نم ادحا ىار اذاو لحاسلا ىلا برهبف تاهملا كل يف هنف تح

 هل ًاريسا هلبقت نا هنم بلطيو همحرتسيو هد,لش هيلع ىءارتب هنافنيحالملا وا

 عيب نم هنكيو .لوبماتسا يف وا رصم يف هعيس وا ءاش فك هيف فرصتب
 ىلا رطضيف هنورقت# لب ههجو يف رظْنم دحا الف طئالللا كلذكو .هسفن

 دلولا ةليبق يدباب لتق الاو رايدلا كر نا
 مخو انح ًانعص لئاقلا كلمن ني طاؤللاو انزلا ناك تاضالا 0

 هنم نوزرت<و هنترعم عملا فاخ ةقاعلا
 ةعورشم ريغ ةروص يف اشاب ىلع حرف نامز ىلا مهدنع حاكتلا ناكو

 مهلوقعب نوكردي اوناكو داحتا ةطبار ةجوزلاو جوزلا نيب لصحم ناكف
 اواعجو .صاصتخالا ديم رخالا عم امهنم لكدبتتب نا دال هنا مهدادعتساو .

 هنوعارب اوناك مهلكحو ةمواعم طورش ىلع يوتحم صمالا اذه ىف انوناق مهنس

 اذه ىضتقم ىلعو يناوز مهودعي نوناقلا اذهب لمعلا نع نوحراخلاو

 ةلم لك لآ تنلا نوظع اوناك هتأفو نوناقلا

 نورواحتو نوثداح و تنبلات, ىلا باشلا يني نا ىه مهحاكت دقع ةيفكو
 يف لوبلاب رصتلا دنع بطاخلا باشلا كلذ هجوتي ًاضعب مهضعب بحت اذاف
 مولعم ءىش ىلع نوقفتسو تنلا دلاو تدب ىلا هتاقدصاو تابرقا 5 نيعم مون

 اهدحا ربصلا باحصا ذخايو مهني ريفس ةطساوب كلذو مهد ب حم رادقملا
 (تنيلادلا و )رهصلا مع ىلا كلذ نوملد بو اناصح رخالاو م ناثااو اعرد

 ناسنا لكو هرادتقا دنع هبطعي قالا نا ىلع سلحخلا ضفسو ٠ :تاكيا ىلع |

 1 قالو هرع تيب ىلا ًايلاغ رمصلا هحوتس كلذ دعو. هلم ىلا بهذ
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 1 تنيلا عم ملكتي اهدلاو دوجو ةسغب ةصرف دجم امدنعو هل ةجوز دوك

 هنم ةسماخلا وا ةثلاثلا ةريللا يف الثم ديدخلا ربشلا يف اه لوس مث هما يف

 اهيلع كلذ يف دكؤيو ةينالفلا ةرجشلا تحن كدجا كيدلا جايص ءادسا دنع
 مرات نيثالث وا نيريثع وحن ةرحشلا كلت ىلا رضحم دوعوملا تقولا يفو

 ةرظتنم تنلا نودحيبف . ءايوقا ةقرمسلا نن يف نيقذاحلا هعاحشلا يوذ نم

 تنبلاىلا ناسرفلا كلوا نم قبس نفق اهبدلاو نم ملع ريغ نع ةرجشلا دنع

 س اهجوزرب مث اهانشو هتيب ىلا اه ىناي مث .ا يربو .هءارو الاح اهفدري
 ع ممخعب جوز نا م هل زوجال اهدالواو هدالوا نا م25 فو . اههطاخ

 اهدخا يذلا ىلع هتليق 0 تنلا دلاو علطا ناو .نوطب .ةعيس دعب آلا

 نيفرطلازب لصحمو هل اوضرعتو مهليخ لالا يف اوكر .ام هرارف تقو يف

 لصح هنا ربدقت ىلعو . ريكح لاتق ىلإ مهيب صالا لا :اعرو ,لادحلا

 0 دحاو هاضرب اهدلاو عم تنبلا ةميق ىلع قافا تنلا فاطتحا لبق

 ناك ولو كلذ نونسحتسيو مهتداع ىلعأي رجاه وفطتخم نا دبال مهتاف ةميقلا لصا نم

 انارعو اثيشب تلا مار نوطعبال مهنا مهتداع نمو لئابقلا رئاس عبطل ًارباغم

 ًاولدو ًاردق ءىبد لاخلا دحا يف (نايعرلا) ةاعرلا خوك لثم الكم ربصلا. ءىبم

 ثان نارعنو نالكاب هت سا عم رفاسملاك مشو نا تاريخا يفكر

 ْ روكذملا هجولا ىلع تنبلا فطخ يذلا سرافلا
 نآلاو. تاهملا كلت يف ىمالسالا نيدلا رسشتنا اشأب ىلع حرف ماا دعبو

 اوكرتي مل مهنا الا .ةعورسشملا ةروصلاب مهتحكلا دوقع نورجنو مامالاب نوتاي
 حور الو ودغي الف تنبلا ذخاي نا دعب' باشلا اذكهو . اهلك ةعدقلا مهناداع

 اهعضي تلا هذخا ءادّنا يفو همح ةاصا الو همحع هجاوب الو همع تم ىلا

 هقفاوت ال تلا ناف هسا تدبل اهذخاي نا دارا اذا م .صوصخم لحب .ىف

 نم كلذ ىتبو مهلكاو ناالو اهمع د ع عم اهمت تهل يف ةماقالا 1

 ةرمتسملا مهاداع

 رمادا ةليمح ةعبرالا اطوصفو ءاملاو ءاوملا ةفيطل ةسكارحلا دالبو

 عرزب ءىش لكلت ضخ عاونا عب مح اهيف تشو ة ةربثك ل يصاحم تاذو .ةريصخ

 1 0 كلا نواكاي ال رائاتلاو 0 ركلا لئاق ناف ثلذ عمو ٠ تلي هنافاهف 4



 (؟ع؟و)

 0 لتش نوعرزب ممتوِس برق يفو . طقف محللا لكا ىلع نورصتق 0
 نيرشعوةسمخم هتقانوكت مهاردلا باسح ىلعو ءابشا ضعب يف هب نولماعتيو

 كلذ ىلع ةدايزب نومتم الو مهجاح ميفكي ام رادقم نوعرزبو ٠ ةراب

 ثيحو ةيدانلا برعلا عابط هيشنأ ملط ةلاطبو كيك لئابقلا ءالؤهو |

 همتشي وا هيرمضي وا رخالا ممم دحاولا لش نأ مهم داع نم نكي ل مهنا

 نيج آل مهدحا نهاد الو ان مهضعب نم نوفاخم الف ءىش ٍُق هشغ وا

 زارت>الاوةمشحلاو قوتلا بحول امالو ةيندمموسرال و تادا را دحوت الو

 اوندمي ملو لاخلا هذه ىلعةنس ةئام اوماقا ولف كلذ ىلع ءاسو 2 مهضعب »: نم

 يدنفا مثاه لاق دقو . .ةعدقلا م متاداعدل رت منكم الاف مهعمجل لزام اونسو

 نورششع وا توب ةرمثع الثم مهنه عمتجا ول مهتتبط بيطو مهتنطفل ًارظن هنا
 هذه مهعابطا تلوحتل بتاكمو عماوجو تالح مه ةيشنأو عض وم ىف ف

 ةيبرتلا نس- نوبستكي بيرق تقو يفو
 دنوارلاو ىكمانسلا تش هنانا راوح ىف تانابنلا نم عاونا مهدالب يفو

 هكاوفلا عاونا عيمج موخص لحاوس يف دجوبو يوقلا بلحسلا نم عونو ىيصلا |

 نوتيزلا دجوب هجوصو هيوغو نيسووج ةامملا عضاوملا يفو رضخلاو |

 ّق هناف سقملا رحش كلذكو هلاط تن ًادج ليمج ي رب ياشو 2 ةتبكلاو

 رجش مطقل كانه ىلا نوبهذب نيذلا نفسلا لهاو. ًادج ريثك ىحاونلا كلت
 ناصرق نم ىثشح هنا ثيح>و لام ةنفد اودجو مهناك هودجو قم. سقنلا

 نوطعي كلش نوملاعلاف ©« اياحح ا هنع نوريعي يذلا لئانقلا كلت

 رجعش عطقل نوبهد مث نياهر مهم نوذخايو نياهر تاهملا كلت تاوكب ىلا

 وهو ةسكارملا دالب ىف دجوب ال حاملا نا ثيحو .ةيرحو ناما يف صقلا

 اريثك اهلها ذخاي كانه ىلا بهذت ىتلا بكارملا ةداع نأ ةياغلل زيزع مهدنع
 حلملا نم ًارادقم اوعضي ناب كلذو ضورعلا ةلماعم هب نولماعتسو حلملا نم

 لسصلا عمش رالجاتملسعلا نو ارادقم ةساكا هسا يف نولعجمو نازيملا ةنيعيف
 رومسلاو سللاعثلا دولج وا

 ظ صنقلا يف مهدنعو ديصلا عاونا رئاس ةيكارال دالي ىف اني دجويو

 ةعطق نقلعي نها كلذو ءاسنلاب صوصخم وهو دهفلا ديص هنمو بيرغ سا 3
 هب
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 اا لحال زفشو دهفلا ينايف باعشا تاذ ةرحش ىتبعش نيب محلا نم

 ليوط لجرا هئملسإ لاخلا يفو .كسميف ةرجشلا ةبعش يفهلجر قلعتف محلا

 خلسي يذلا نا ةيعرملا ةبئرغلا مهتاداع ةامخ نم اذكهو .هدلج خلسي ةماقلا
 نوظلا ف تين ايواس نرك نأ ذل ديلا

 ةدشل كلذو مهاخل نوفعي مساق دنع يف ءاتشلا ف مهنا مهداوع نمو

 مثاهلاق .اهنوقلحت دربلا لوزب نيح رضا دبع يفو تاهملا كلت يف دربلا

 مها نوفعيال مهناف نتسلاو ضئارفلا نوف رعب موك عم ءالؤه نا يدنقا

 : نالا ىلا ماوذلا ىلع

 ص000

 ( ةمحال )

 نادغلاو قالفالا يف

 يف تازنو قاحبق ةفئاطتشد فارطا نم تءاح ىتلا فئاوطلا ةامحنمنا

 كلتيفعيملا رثا ىتبو قاد امل لاَ ةفئاط اهلا ًاضياتءاحو رزالا رحب تاهج
 ناتسغادلا ةكلم مساب اون رعو تاهجلا

 ميرقلا ءارحص قيرط ىلع قاحبق نم ا تعءاح ةلملا هذه نم ةنفو

 ةدددم ةدم نينامورلا تبراحو هنوطلاو هلروطو وصقاتاهج يف ترشتناو

 ايجارو اك ار مساب ترّمشا ةروكذملا ةئيفلا اهف تنكس ىتلا دالبلاو

 كلذلو ةينامورلا ةلودلا تالاا ىلع فئاوطلا هذه ةمحاه» عطقنت ملو

 فرصو ةرارج ركاسعب ةرصايقلا رهشا نم وهو ناحرط روطا ربمالا ماق

 قحلاو مهياع ىلوتسا ماه ودتوةروكذملا فئاوطلا ليلذتىلا هتامادقاو هتاقؤا

 ادا ىم تانالا ضعب مهني, ماقاو ةيوقلا ةينامورلا ةلودلا تايالوب مهمايالؤ

 يلاهالاعم مايالا دور اوطلتخاف نكسملا مساب الحم اهنم كلب لكل صصخو

 ينومر مساب اورهتشاو غاذلا ةفئاط نيبو نيينامورلا نيب ًاطسو موق رهظف

 وقونو اناراسوو نادغلاو قالفالا تالابا ناك ناسا نالا هيلع لدن "م

 لدراو هلسو

 ةشدم ىلا روهدلا رورع ةينامورلا ةييروطاريمالا رقم لاقّنا دعبو

 1 نرطلا تتاوط ني لافمالاو_ للتفا انزع كوك ةططتلساقلا 5
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 5 نوزغب اوناكن يذلا ناثاتلاو كارتالا رئاسو راحل يا سوركلاو راغلللاو

 ةسح ولا رئاعملا هذه موق تصدق او نشل نم تاق انا لاي
 لابج نم ةعبنملا تاهجلا ىلا اوأجتلا اوناك نبذلا نوروكذملا نوينامورلا ماق.

 مهسفنا نعزوخفادب ةنس ىتئام ول اوماقاو جوف دعب اخوف اهفاولزنو قابارق

 نييراغلبلاو نيررخلا تايدعت نودضرو

 ءاسور ريهاشم نم وهو ( ورغنودار ) ماق ةيرجم +.. هنس برق يفو
 ىلا هب لآ ام ةيزيكتْلا ةلالسلا دحا ناخ وتاب ركحاسعب عقواو ةكلمملا
 ةيسن ةميظعلا ةيراخلا كلت مقوم يف تي, ىتلا يناش وتاب ةصقو لالحمضالا

 ورغنودار راص ةعقولا هذهدعبو .نالا ىلا ةدوجوم لزت مل روكذملا ناخال

 ىو توربو هنوطلا يرهمن نيب ةمقاولا دالبلا ىلع 00 يا( هدهوو )

 ةتعاطل هءاراس لاخنيم .نعذاو ةموكحلل ًارقش اهلمجو جو ورا 0
 هلروطو دوسالا رحبلاو توربلا نيب ىتا ينومر فئاوط سيئر وهو

 ةؤعدملا دالبلا مكحو ًاضيا لاخنبم همسا ءاسورلا نه رخا لجر ماقو

 كلتلزت ملو هوب هرق ةنبدمىتو رادرس ىا (وناب ) مساب مكحنو ىجانومور
 لزت مل اهيحاون ضعب و ةريغصلا قالفالا تاناب ممساب نالا تح ةفورعم تاهملا
 ءاينعلا دين ىف كالا ل

 امتاماظنو تالايالا كلت ةرادا لوصا عضويذلا وه ورغنودار ناكاملو

 هيازاتس لاجَتم كلذ دعب هرخل نحلا باحالا طرش دلال ةيرادنكك 0

 ْ ءالعا روكذملا
 ةبامعسسلا ةئس لالخ يف ماق لاوألا اذه ىلع ةدم تضم نا دعبو

 هنبلا عمجو (هللا ةه) مهنتل يف هانمو نادغب وعدملا ءاسورلا دحا ةيرجم
 قاد .ةما اهف ةنطاقلا لاخلا ىه هوادلومو نادغب ةيالو يا هوادلوم يلاعا

 ماكحالا ءارجاب درفناو يوخورود ةنيدم ىو

 كلت يلاها جارخا دصش ةريداو نساك اونن دق ءاسورلا ءالوهو

 ةقراطب ةلضاو» ىف لئاسولا نم كلذ ناكحو شحوتلا ةملظ نم تداللا

 | رصلا كلل الوقن ةناءال قالفالا اهلسرا ىتلا ركاسعلا نايؤر.و. ةينطنطسقلا

 ! 1 راكذن وا دخم دارص ناطلسلا فيس مهرصد هوسوك ىنعي هوصوق ةيراحم ا

 م-يهيسست تمص سسستسل تا سسسسم داك تحل ٠ ا ل يم ل يسب :
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 ١ يزاغلا اشاب دمحا ةبراحم يف راغلبلا كلم نامزيس ةكوش راسكنا ءانثايفو 1

 0 هزيسلس تاهح ىلع ىلوتساو قالفالا مكاح هجريمورتب همحاه

0 

 لاونملا اذه ىلع ذئَتقو قالفالا مكاح هجريهورتب ةوق دايدزا ناكو
 طلست نم هكلم ةنايصل 6 هل ل كلم عباف نامزيس كلملا فوخل ًايحوم

 روكذملا هجريمورتب

 ىلع مو ىوتشز نم هجريمورتب ماق ةيرجم وهاب ةنس راذا رهش يفو
 ىلا عباتلا لدرا م سالاسوال هفل- نم هيلارداب ابولغمداعاملو ةيناّئعلا ركاسعلا

 لا د نمأنلا ةلاح يف ىجضاف ركحاسملا هنم برقو راجلا كلم

 00 لمراو نامالا بل يف ًادفو- يلوكت -يف ديزاس مزراب ناطلسلا
 تعضو ةدهع امنا نوقالفالا معز ىتلا هو ناشلا ةيلاع ةءارب خجراتلا كلذ

 نامرف ىوس نكت مل ةءاربلا كلت نا عم ةيلعلا ةلودلا عم طرش تحن متكلم

 نم ا نيفلكملا داوملا ضعبو مهل ةحونمملا تادعاسملا ضعب ىلع لمتشم

 ةءاربلا كلت ةصالخ كاهو مهتعوتتم ةيلعلا ةلودلا فرط

 ةرهاقلا انمتوُش ىتلا قالفالا ةبالو دعاسن ةيناكولملا ةيلعلا انفطا وع ىضتقم

 ايلا را امرادا نوكت نا. ةسنلاو دانقتالا ةرئاد: ىلا ًاريخا تلخد

 ناوةعبتلا ةسايسو حلصلا دقعو برها نالعاب انوذام اهكاح نكي ناو ًاضيا

 دلل راقألا للا انكلاع نم اواحر مث يدمحملا ندلايف اولخدنيذلا ىراصتلا

 ثح ماكحلا 00 ىلع رارمدالا ريصي. ال ىرخا ة سم مه رصال

 نارايوبلاو ةفقاسالا ةفرعمب ماا نوكي نا دب الف ةيوسيعلا ةلملا نم مهنا

 ةروكذملا ةككمملا مكاح دبق ىرج دق ةيناطلسلا ةيلعلا انفاطلا راثآ بسحمو
 ةصاخلا انتنيزخ ىلا ةنس لك يف يدوي, نا هيلع طرتثاو اناياعر رتفد يف ةيعر

 رار انكس نم شرغ ةّثم نسج يا“ ةكلمملا شوزغ نم شرغ فالا ةثالث

 ْ .ربوبم ةنس لوالا عيبر روش ُْق

 افا نوسمح اهنعق ةبدسالا: نثو رغ نم“ ىع .ةواوكذملا شرغ ةثايس اف
 ن1 غلبت كلذ ىلعو هحقا .نوتس هتميق قولا كلذ" يف ازذلالا بعذلاو
 ا زدلاب بهذ رمدع ةتسو ةيامعبرا اذه انمون يف ةروكذملا شرغ نم 2
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 نق وبكاو لئيرغ فلا قراتعو و نذل اهتميق غليص ةلماعملا غاص باسحبو ا

 ءايشالل ةبسنلاب دوقنلا ةمبق نوكتف تقولا كلذ يف نداعملا ةئقل ًارظن هنا ريغ

 دوروواّش صا فاشتكا دعب ميلاقالا كللت يف هميظعلا نداعملا جارخال رظنلابو .

 فاعضا ةسمخ نم رثكأ ةدايزلا غلبت قيبطتلا ىنف ةضفلاو بهذلا نم ريثك
 ةئام ماقم موش هدجن ةقيقألا نيب روكذنملا غلبملل ر ظن اذاف ذكتقو جيارلا

 ةرضاخلا انمايا ف شرغفلا نيرسشعو
 ةيلعلا ةلودلا كلاممفقالفالا ةلابا طامترا ررقت ةروكذملا ةروصلا ىلعو

 مدقا كلذلو ةققافتا ةواقك طابترالا اذه نورب اوناك نيقالفالا نا ريغ
 ةيلعلا ةلودلا نم. نذا ريغ نم هرتساس هعلق عبس ول ىلع كلذ دعب هجريمورتب

 ةروهشملا يلوكش ةعقويفو هيلع ركاسعلا قوسل ةجاْللا تسف كلذىلع رصاو
 نييقالفالا ىرغاىاج ىسوم نا مث نييرحلا ةبعم يف قالفالا ركاسع تدجو
 ةكرعم يفو دارغاب راصح"يفو دمحم ناطلس ىلج ةعاط نع جورخلا ىلع

 ءادعا دادع ين”نوروكذملا نك ةيناثلا:هوصوق برح يفو ةميظعلا هنراو

 ' ١ ةروبشملا ع راوتلا يف .روكذم. وه 15 يناثلا داس ناسا
 هجريم ةموكح رخاوا يف ةيررغ نيرشعو هبامتام ةنس مايالا كلت يفو

 فارطا نم سمورو يناتلومو ىعور دنس ءاهساب ةفورعملا رولا ةقئاط 3
 صوصخلا ىنعولومسلا مهرثكا ذختاو هنوطلا لحاوس ىلا ميرقلاو ناجبقتش

 قوسو ةدادحلاك عيانصلا ضعل هجريم مهقاسف م 1 شركب 0

 مهرثكا طلتخا نامزلا رورعو ةقرسلا نم مهيدبا عطق يف ىبسي 'ناكوتاكرملا

 ئاملاو لدرا دالب يف اورتن ولالا اوربع 1 أ مهتم لياقلاو . قالقالا يلاهاب

 ايورا كلامت ىلا اوهذ كانه نمو ايميهوب يا هج دالب صوصخلا ىلعو

 ن٠ ةقئاطو نييميهوبلاب نكامالا ضعب يف نالا ىتح نوبقلي اذهلو ةيسرغلا
 تاهج ىلا داركالاو نمرالا دالبو ناردنزامو خلب لاج يف تلزن ءالوه

 اتيئابسا ىلا اوزاتحا ةدم كانه اورقتسا نا دعبو رصم لا كه ماشلا 7

 كلت ف طقلا مه لاش كلذو ةيلامثلا ايش رفا كلام نم 8 نيرام ايلاساو

 ف نالا هل 0 يذلا ناسللاب ةمدش اهضعب نم ةسرق اع مهتاغلو ةهلا

 وي رصم يىلاها نم ميدقلا نم مهف طقلا اماو ىورلا ناسل دنهلا 0
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 ١ هوجو نم مه نيناتمو '
 اوناك مما وه مهراشتناو دنحلا دالب نم مهجورخ ببس نا لقن دقو ظ

 ةهوركملاةرقتحلا فياوطلا نم ةبعش اوناكو ةسيسخلا عيانصلا نولغتشني دنهلا يف |
 مهخورخ ناكف هفلخو روهت ركسع ماما نولودتب اوناكو ف ياوطلا رئاس ذنع |

 ةفلت تاهح 2 اوقرفش تنسلا اذهعو طمنا اذه قع ةيلصالا مهنطاوم نم ا

 اهاوذرغي قلا عيرانصلا الوا اوطاعت نادغلاو قالقالا تاهج يف اولز نيذلاو

 مادختتلا عم نا تيناولاو قذارالا باكا راسخ مايالا لوادسو

 انموت ىلاو د ن 2 قاقرتسالا ف نالا للا او>رب امو كيلامملاو ددعلا

 اهياع مه ىتلا مهتاذاعو مهراكفا يفللخ ضرعي مل نكآل عيطقلاك منوع اذه

 نم نمد اوعشا و هبانكحلاو أولا اوملعت و نكنسلا .نم فلا ذنم

 نك ع أ ِق ةيرح اف اورب ملاذا اودحو دالب يا ُِق 2 لب ناندالا

 ةقيقحلا يف نوحجنر ال مينكالو لحلا كلذل ها هملع يذلا ندلا [سهاظ نوعش

 ليم هدي ال | عجرنلو هيلع مه ام نع |

 ةرمظ عيلءقاس نايبلا مدقت 5 ةعاطلاهجوىلعاورقتسي مل منييقالفالا نا

 مع غلو نيتسو سمخو ةبامئامت ةنس يف شونملا حافلا ناخ دم ناطلشلا

 ديدجم ٍبلط ةمواقملا نع زجاع هناي ذئنيح قالفالا مكاح < كوقار دذ الو

 ا ردلب, بهذ فالا ةرشع اهردق ةيزح ايونس عفدب ناب دهعتو ةبعتتلا

 نيتكلمملا ماكح نا ريغ انفي ةقلشت لاونق ءايألا كلت 2 هوادلوم م 1 نا دغب

 نم ةقروكتملا عزنف قخنس ةئيه ىلا اهماك لوح مهتابالو 0 نأ ا فاح

 ةئاول ؤدغلا تامحاهم ءانثا ةوادعلاو ةواقشلا نع اوكقس مل كلذلو مهدا

 دعب اتقو تانامرفلا رهصت تناك كلذ ىلع ءاسو تاهملا كلث نم ةلودلا ىلع

 نامالاو وذعلات انامرف مهدد مث ةيركسملاو وقل لسرتو مهما زاجب يتزتلجالرخآ
 نادم ناطلتسلا نهز ِق ردص يذلا يملاعلا مالا تانامرفلا هده ةلح نمو. :

 كعب اف هيج وم ىلع كولسلا ناكو 8 عبارلا
: 

 ا هما ىلوو روكذملا نادعب تام هب 0 هنس نم نآس طساوا يفو

 دهاش امل ةيرجم ه0 ةئس نم رايا ربش رخاوا يفو هلم يف ًاككاح نافتسا
 َ 5 (|( رخات ىارؤ قالفالا ىلا تاخد ىتلا ةينائعلا رككسفلا رفظ رؤكذملا نافتسا
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 ضو اح ا
 ذئلح ضرع ةنوامملا ىلع هعم اوقفتاو هودهاع اوناك نيذلا ابورا ماكح ضب إ . ا

 ضيسالا دابللا نم الومعم ًاقبلق د ةافاكم ناطلسلا ةرمضح هسلاف هتنعبت ديدخت |

 قبلقلا سبلت قالفالا تاوكب تناكو ةيراشكتالا ريك قيلق ريظن ضيا شير
 اوك نؤد اوسما مما ثيح مهموقت قح اوعاضاو ونزخو اردكتف دوسألا

 ةيمسرلا مقاوملا ىف مدقتن نالا ىلا نادغلا تا وكب تلاز اه كلذلو .نادغلا

 ةراثوةيعبتلان ونلعي ةرات اوناك قالفالا ماكح .نا لصاخلاو قالفالا تاوكب ىلع

 هظناق ١) ةلئاع نم وهو روهشملا «هددونابرش ) نا مث ناينصعلاب نورهاظت
 عوقودتغ يناثلا انايو راضح ءانثثا يف هلو انْعلا عم ةرباخلا بيس © نزؤك

 ةفض نم ةيناثا ةهملا اسمنلل ذخاي نا همهو يف رطخىوامخلا ركسلا ةعجز
 (هل) ةلودل كاي ناو راغللاو برصلاو هئسونلا كلامم مهل مضيو ةنوطلا '

 ةنئطنطسقلاف ًارصبق وه نوكي ناو مرآلا ىلا ثورن رهن نم ىه ىتلا ةعطقلا
 ىلا هتنعيت امسر رهظاو ادارب ىطنطسق فاخ (هاراس, وناوقنازب ) نا م

 ضتخاوخ ام ضيا: هسيفال بارو. هعساب ةكبنلا بز لججو :انتاملا رولا ر »ا
 مكاح ىرتعد كلذكو ماتلالالقتسالا ةجره رهظاو غوتلاو هناخرتهملاك كؤلملاب

 دقعف ةيسور .روطاربما سرطب هلاخسا ناخ ريمتناق لسن نم وهو نادغللا .

 ىلاممالا هرطضا ةيرخخي ١565 ةئس فو هسا تحن هدالب لعحو ًادهع هعم

 الو داّعا .قبن مل ثيحو .ةيسورلا رك اقنع عم ةلايالا نم جورخلاو زارفلا

 نيتكلمملا ماظتنا مزاللا نم هنا ةلودلا تارو نينطولا نييرايولا يف ةستما

 ددحمو .ةداعسلا راد يف دمحا ناظلسلا ةعقو تبهثا نا دعبو اهتهافر .نيمانو

 (ؤتادرؤقوروام ىالوقين ) تصن ١؟مةنس لالخ اسغلا لعيب رخلا ب اونا حيتف

 ( هجيدؤقار لاخنيم) بضنو قالفالا ىلع اكاح ينوءامحلا ناوبدلا نامحرت
 نم. مكلا .لقتنا ٍبولسالا اذهبو ٠ نادغلا ىلع ًامكاح مورلا ةلم نايعا نم

 نيدوحؤملا مورلا ةلم نم نيربتعملا ىلا ىنعب نييرانفلا ىلا نينطولا نييرايوببلا
 ناويدلا ةينامجرت ةمدخ يف دوجوملا مسقلا صخالابو ةداعشلا راد يف

 ظحولوةيرادمكمللا عيسوت بجوا نكي ناو نييرانفلا نم ماكحلا نييعتاو
 دئاؤف اودافتسا نييسورلا ناف اهتالئتسا جوم ةياعلا ةلودلا ةموكح قوقح نما
 ا الاداتقنامدع بيسوهنالةلودلا ماظن لتخاكلذ ءانئاّوكاذ نم 5 2

 0 ا ا تا را ل د و ا ل
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 0 ةدم ىف نولدسو نولزع اهلاحرو اهؤالكو ناكو ءانثالا كلت ين
 اضيا ماكحلاو . ةعفنملل ًابلط نيتكلمملا ماكح ليدل نورداس نوبوصنملاو
 اهوفرصوتلا غلابملا اواصحمب نا لجال ةيعرلا ىلع تايدعتلاو ملاظملا ىلا اودصت

 زوج ال ممدعتو مهملظ ىلع ف تناك امدنع ةيلعلا ةلودلاو ةداعسلا راد يف

 لزعيوىلوب مهضعب ناكف كلذ يف ماكملا لاوحا فلتخاومهيدات يف فقوتلا
 عاوناب بدؤيو كلذ لثدم لعف نا 00 ممخعب و ةنس هلع رم نا لبق

 نوئيهيو مهما اوكرادس نا صاللا لوا ٍق اودارا كلذ ىلع ءانسو تايوععلا

 نيدوجوملا مئاقرو مهماصتبا لع وقل ب نو نكي هللا نوئحتاي احلم مه

 نالجال نييسورلا ىلا ةيفخ تامادخ ضعب نوضرعي. اوناكذ ةداعسلاراديف

 يف ًاموف ًاموب عسوتب اهذوفن ناكح ىتلا ةيسورلا دوفن نم اوديفتسي
 تاهحلا كلت

 900 00 اج نإ ةحلصلا ,ىشتتم نم نا اوآر نيرانقلا نا.لصاملاو

 اهل ًافدص ناح مهضعبو ًارارطضا كلذ يرجع مهضعب ناك ةيسورلا

 ةلودلا ناكرإ اوناك نيذلا نايعالا ىلع ةلاللا هذه يف بجحع ناكت نطابلا ىف

 ةوشرلاءالب نكلو نيتكامملا ةالاو تاحا سايق ةيمهالاو ةقدلا ل 0

 ًادج ةريك ًاراطخاو ع ا يف ثدحا باكترالاو
 نيمزتلملا رايغالا رافنس نييرانفلا ىلا نورظنس نيتكلمملا يلاها ناكو

 ةلودلا ركاسع تناك دقف ةمقاولا مهملاظم نم ةئادلا مهتايكشت نع الضفو

 1 :وذؤي تاقوالا كلت !يف نيتكلمملا ىلا نوددرتي,نيذلا اهورومامو ةيلعلا

 نمنيسيا اوحبصاو نيموقرملايلاهالاةقاط ٌتفعضف ةدايز مهلعز وروجو ضير

 لساخاو مه ةيماح اهوذخاو ايسور ىلا ذئنيح اولاق لاوحالا هذه ريبغت

 امهيلاها ريفتتو امهارخ ببس ناك نييرانفلا ىلا نيتككمملا مكح لاقتنا نا
 ودعلا نذح ف مهعوقوملا صاللا ىدا ةياهلابو

 اباءرلا بلل ةيسورلا تمتها ال ١١6١ ةنس يف ةيسورلا برح ىفو

 الا زال ابو ءروللا اغا ةلايسا" لستس :يف .ءارقصلاو ءاضيبلا «تلذنو

 ' 1011 لا عار هه نسوناموبد همسا اسوساخ كلسراو. اهباقاخ :اوتوكلل
 ! 5 شغلا مهلع لخداو ناهرلا رئاسو ةنراطملاو ةفقاسالا لضا روكذملاف 1



 ع

 8 م اهفطلو ةيسورلا ةيامحو تاوكلا مط ناس نم مولع هيل 9

 يف ةميظع رارضا اهنم عقن ةيسور لاريما فولروا ةرامع تناكام دنعو
 يفاوذخاو ًاضيا نيتككمملا ةهج يف ىرقلا لها راس ضِسالا رحبلا لحاوس
 قيرطلا عاطقو صوصللا لاعفا نولعشو عايضلاو مهل ةرواجللا دالبلا قرح

 تلوتسا امل مث قالفالا ةهج ىلا ترم ىتلا ةيناطلسلا ركحاسلاب اورضاو
 هنس رتاق ىلا موضي راعم نتحالملا ىلاها عفر ننوخ ةعلق ىلع ةنيسورلا

 نورجضتو ةقافلاو رقفلا ةلاح نم 5 نوكحشت, ةيسورلا ةروطاربما

 نتكلمللا روما ىف ةلخادملل ةليسو بقرتت تناك ذّئتقو هسرتاقو كلذ نم

 يف طورشلا ضعب هجرانيق ةدهاعم يف تلخداف كانه اهرما ذوفن ةيوقتل

 نيبذلا نيدسفملا قح يفو نبدلا ناوخ ا ىلا نتكحاملا يلاها ٍناح

 ًاراهجو ةيفخ اهاوه ىلع اوشم

 ببسل كلذو امل ىثري ناك كانه ةزجعلاو ءارقفلا لاح نا عقاولا يفو

 ليذ يف جردملا فيراصملا رتفد نم رهظرو مهدعتو نيبرانفلا تاوكب مط

 ةغلانلا قالفالا ةلايا تادراو قفنت تناك فيك ( ى) ةراشا تحن ءزلا اذه

 كوب رمشع ةعبرا ًاضيا ةغلالا نادغلا ةليا فيراصمو اكون نرمشعو نينثا

 ( رشاعلا لصفلا )
 ( اهلاوح امو ةيبرعلا دالبلا يف )ل

 ةرعلا دالللا تاهجم قاعتت هاندا اهركذنس ىتلا عئاقولا كا نا
 انيستسا دقو ميدقلا نه ةلصتم ةلسلسم ةيخحرات بابسا نع ةثعبنم : ىف و

 ةبرصصملا عئاقولا رك نيئدتبم الامحا ةقحاللاو ةّشاسلا اهاوحا نين نا

 - لهاا :نرسصم انجل لاوحا نع مشان ناك مئاقولا هذه مها نال ةفلاسلا

 نتفلا ديلاوم ةلماحو ايندلا ما ةاهسملا

 ل ةحودمملا ةسرعلا ةلملا نا مث برعلا ةريزج ةسرعلا دالنلا لصا

 ىلع هللا ةملكل ءالعا تمحم 0 ةدحولاب دحاو بلق ىلع تناكو تدخن

 قارعلاو ماشلاو رمح ةرثك كاددا املا تمضو امريزج ع ةحراخلا دالبلا

 32 ةيبرعلا دالبلا يا ناتسبرع انناسل يف عيملا ىلع قلطاو
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 (رصم لاوحا لئثاوا) 35

 مسا اهماكحح ىلع قلطي ناكو طبقلا ةما مه ًايدق رصم ناكس نا
 ةلودلا ثكمت ملو ةنعارفلا كلوا نم مالسلا هيلع ىموم نوعرفو نوعرف
 كلذ دعب ةمالا كلت تلخدو تضرقناو ةليلق ةدم الا ةيلدالا ةيطنقلا

 ةرهاق تاموكلل نرق دعب انرق نويطقلا داقناف ةسرغ تاموكحح تحن

 ممول ريغ قم
 ةدماهعرادا ترمتسا رصم دالب هنع هللا ىضر رمع ةرضححتف نا دعبو

 ةيضفارلاةاودلا مهنم .لالقتسالاب لود ايف ترهظ مث ةفالخلا ىما تحن ةليوط
 تضفرف ةينونالا ةلودلا ترهظ رصميف اليوط انمز ضفرلايهذم عاش نادعبو

 مث اهتيحاو ااا و كاملا نها نات رصم يف تسمو عيشتلا تحمو عدلا

 مهمتسدو ةبماشلا لحاوسلا ىلع اولوتسا نيذلا نييبيلصلا ترهق اهنا

 حالص كلملا اهكولم لوا ةنس نينامثو ىدحا ةلودلا هذه ةدم تناكو ا

 كيلامملا دخلا نم لواو اصلا كلملا ةجوز ردلا رجش مهرخاو ندلا

 ناكو روكذملا حاصلا كلملا وه ةلقتسملا ىلا انما مهنه بترو رصم يف

 كلملا يفوت ام دنع هنا وهو كيلامملا ءال وهيدا ىلعةيبونالا ةلودلا ضارقنا

 الا كسل تغني مل هعضوم يف اناطلس هاش ناروت هنبا راصو ملاعلا

 ردلارحشهتدلاو اوسلجاو هولتقو هنم اورفنو هونا مهر نيذلا كيلامملا يا

 ةيكرتلا ةلودلا رصم يف تماقو اهوعلخ رهشا ةثالث دعبو هلحم يف

 ةدم رمعم يف كيلامملا ءالوه نم اولوت نبذلا نيطالسلا مكح نا دعبو

 دالب ىلعىلوتساو نووالق ىمسملا تاذلا نيعبسو ةيناهثو ةئاعس ةنس مم رهط

 ْ ةمنووالقلا ةلودلا بترو روصاملا كلملاب هسفن بقلو رصم

 ةنس ةبام نم رثكأ رصم يف ةينووالقلا ةلودلا هذه مكح رمتساو

 قووالقلافرشالا كلملا نا كلذو كيلامملا ةنتش .اهلبق ىتلا لودلاك تضرقناو

 اوعمتجاف رصم نع مهالجا مهنايغفطو مهتواقشوكيلاملا داسف ةرثك ىأزل ال
 ىو ةعامج مهنم لتقو مهمزهو مهافف هب رأ اومدقتو نابصعلاب اورهاظتو

 )5 ءال وهف . رصم يف ءاصالا ضءب ىلا اواحتلاو اونماتسا مهم نوقابلاو 2
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 مث معن

 ّ اوطقس ةعقولا هذه و سكران م مه ك1 اا فادح مما نم مهطالخا كيلامملا

 مهدقحو مهضغ ةدشلو راقتحالا ةاغ ف رصم يقاوراصو راشعالاو رظنلا نع

 لالل>مضا عمو اممم مهراث نا ةص رفلا نوفر اوناك ةمنووالكقلا ةلودلا ىلع

 مهضعب ناكو ندحتم نطاشلا ف اوناكءءاصالا دنع اعازوا مهركو مهم أ

 نا دعبو هولتقو ةصرفلا اوزهتا مهنا مث فرسشالا كلملا مهناطنس ةكص يف

 ةذفان مهتماك نيرقوم ءازعا افافخاوراص مهنس نيرقتح سانا ىلع ءالقن اوناك

 رصم يف ذوفللاو عفالملا اورصحو ءارمالا رئاس نم كا عاطم مهضاو

 تعقوو لالتخالا نم هيلع تناكام ىلع رصم لاوحا تبق نكلو .مهسفنال
 رهقوةروثلا .نكسف ىدكرلا قوقرب ماق نا ىلا تلصتاو ةريثكح نورخ

 فرثالا كلملا ننا ملخ دقعلاو لا روماب لقتسا نا دعبو مهلغو عيبا

 هسفنل ةنطلسلا ذخاو

 ةئامو< رصم ىفمهتتطلست رمتساو ةسكارطاكولم لوا روكذملاقوقربناكف

 ةبراحم يف ىلدق يذلا يروغلا مهرخا هدافحاو هدالوالو هل هنس نيثالثو ا

 نيعي رصم ةموكح تراصو ةسكارإلا ةلود تضرقناو ميلس ناطلسلا ةرمضح
 نكلو نيدشارلا ءافلخلا تقويف لبق نم ناك امك ةينائملاةفالخلا ندل نم اهماكح

 نيب رعصملا. ءارمالا نب لادخلا ددحح لف ةباكلاب عطقتس 1 كلل املا هيف

 ءارمالا كلوا مسقلا ملس ناطلسلا مايا دعبو . كيلامملا نم اورهظ نبذلا

 ةيلهاملا ةداعلا هذه روهظبو ةيمساقو ةيرأقف نيتقرف ىلا ها ركاسمعلاو

 ليقلا ران داشاو دالْطلاو برا نم نيتقرفلا نيتاه لخنإ ةيئاطيشلا ةعدللاو

 نأ صفد 8 ضع يف 0 وه امسح كلذ سسو ةدددم ةدم لاقلاو

 0 ون لاق ةسكأ رلكا 12عاما كلضاقلاو رضم حتفنا دعب ميلس ناطعلسلا 2 رشحت

 يف ناكو هل رفظن 5 كارلا نم دحا قب ىرت لهاي ينوامهلا هناوبد يف

 | ىمي لحجر ريمم يف مدققا من لاقف كب هريخ يوبامحلا رضضحلا كلذ

 | ةلزعلا راتخاو هتس مزال ةدم نمو ةياغلاملا حالصلا لها نم كن نودوش

 ع تاع مساق يناثلاو راقفلا وذ ىمسي اهدحا نادلو هلو ءاوزئالاو
 نررق امل سيل امهلا ثيحم نركلا روما ىف ةراهملاو ةوقلاو ةعاحبتلا نم أ

 1 عم طالاتخالاو جورذلا ند اههعئمو هدب ُُق هةعم انهسح دقو كلذ ٍق !
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 3 الطقتم لحرلا اذه نوكب نأ دب ال ملس ناطلسلا ةرضح لاَقف . س

 ظ يفو هل نم ديفتسنو هترايز' الا بهذنلف رومالا بقاوع 00 1

 ظ مركلا نا رغلل ولدب هودجوف كب نودوس تيبل هتعامح يف هجوت لاخلا |

 5 نودوس مهفام دنعف هنومدخم همشحو همدخو هعابشثأ نم هتفاط هبلاوحو

 ةيدولا تابحاو ءاداب (ًعيم ًاعاتسع لاخلا يف ماق ميلس ناطلسلا هناب كب

 00099 ردد ه1 ماو نامالا ءايلطغاوو :هقطالاو ناطلسلاهيلا:تقتلاق .|

 انئاطلسو اهروماتلثخا انتلود ناب هناحاف هناوزئاو هلازتعا ببس نع هلاسو

 بصانم هجوو هتلود نابعا رثكأ لتقو نيردملاو ءالقعلا يارب لمعي 0

 فاستعالاو داسفلا كلاسم اوكحلسو ةهاحولا اوذخاف كيلامملا ىلا ءاربكلا

 اوهجوتوناسالا هذمل ناطلساانع ءازقفلاو اياعرلا تضر عاف ءارقفا اوملظو

 انالع لاوحألا هذه تدار امدصق عرضتلاب ىلاعت قا ةرضح ىلا ممواَش

 يف عقنو ىلاعت هللا فرط نم ةذخاوم نوكتس ةلودلا هذه ناب تمزجو

 تعنم ةظوحلملا ةيللا نم يفوخلو لاخلا يف تازتعاو ىجلالا ماقتنالا لدع

 ريمالا يدلو ميلس ناطلسلا رمضحتسا مث. : نيالا طالتخالا نع. ًاضيا يدالوا أ!

 ا امهفطلف ةراس او ةلاسبلا متالع مههوجو ىلع ىأرف روكدلا ظ

 ىلاجرخ يناثلا مويلا يفو .تادراو امل ىضارا ضعب امهعطقاو املا نسحاو |

 21 ءاداوو نودوس ريمالا ءاحو ركاسعلاو ءاصالا ةفاك اعدو ءارحصلا ظ

 ىلع لد, ام ارهظيو اكحرب نا راقفلا اذ هاخاو امساق ميلس ناطلسلا رماف

 نيرظانا شهدا ام ةيسورفلايف ةراهملا نم ارهظاو ليحل اك ْ
 كلذ نم مهبحسعت داز مهماف نين امعلا او ندوجوملا ناسحيتسا ىعدتساو

 ةرضح عمح موس كلذ دعبو . امهمارتحا رهظاو علخلا ناطلسلا امهسلاف ْ

 راقفلاوذ امسر ٌة هقرف نيدقرف مهلعجو هس رح ةّريه يف ابل ميلس ناطاسلا

 ةقرفلا سبلاف ةسبلالاب ضعب نم مهضعب زيم مث كب مساق اهسئر ةقرفو كل

 ىدحا موحعمم رما 9 ارمح اباوثا ةيمساقلا ةقرفلاو ع اباوثا ةيراقفلا

 تعراقتف رانغلا راثو موحملاب اولب اقتف ةقيقحنبب راحملاك ىرخالا ىلع نيتقرفلا

 تراصوةيةيقح برحل انادبم ارحصلا كل تراصو حامرلا تمداصتو فوبسلا

 1 داكو نيش رفلا نم ةساخلا تدتشاو ةرطسم ةفيح ١ ماك فوفصلا اممف 1
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 / ميظع لاتق ىلا لوؤيو دمللا ىلا لزحلا نم ا

 مه ابو لادجو لاتق موب موبلا كلذ ناكل اليلق اوصيرت مهنا الولو |

 مهضعب لصفس و اوقرتش نا يناطلسلا صاللاب نودانملا ىداثذا لاخلا هذه يف

 ًاضعب امهضعب نعنيتبلبلا لب نيتجوملا كنب" لاصفنا رسبت ديهجدهج دعب و ضعب نع
 ءارصالا راص نا ىلا نيفرطلا يف تس نااغض“ صالا اذه نم تنوكتو

 لع تناك ةيراقفلاف ةيمسناوا:ةيراقف' امل لاش نيتقرق ىلا ترسل 1
 رفنتو اهنول يحن تناك ةدحاو لكو رمحالا ىلا ةيمساقلاو ضيسالا نوللا ىلا

 نيييرصملا ىلا ةيمساقلاو نئنامعلا ىلا ةلامم تناك ةيراقفلاو رخالا نوللا نم

 لكو ريغساال ةداع كح يف تراصو 2 ايف ةيلهاملا ةريغلا هذه تلخدو

 مهدنعأمزنلم ناكو سرالملا نع الضف لك املا يف ىتح اهنول ىعارت تناك ةفئاط

 ةقرفتلا.ذه ببسو ءارمح ةيمساقلا قراسو ءاضي ةيراقفلا قراس ناوكل نا

 ءاللا ماهسل افده تحار ةريثك صاخشاو ةريثك سوفن تفلت
 الثم جيلا ريماف نيتقرفلا نيتاه نبب بصانلا تمسقناو ءارالا تفلتخاو

 ةيراقفلا نم ةقرفتملا سأرو ةيمساقلا نم رادرتفدلاو ةيراقفلا نم نوكحي

 ىدحا بلغت ىعادب نابحالا ضعب ينو و ةيمساقلا نم ةيشيواخلا ادختكو

 . مظع لاتق مس عش ناك يرخالا ىلع نيتقرفلا

 ننثاو ةيامو فلا هنس ىلا ةشوشملا 0 هذه ىلع مه سما رمتساو

 ناب 6 دها نامطلسلا عاخ هنس وه يذلا خجراتلا كلذ يفو نيعبراو

 اواصاتسافا ب راققإل ةلغلا تناك ةباهنلا يفو ةريكح برح نيتقرفلا نيتاه

 مورلا دالب و ماشلا ىلا رف نم مهنم٠ .فقوسلا نم مهم ىتب امو نيمساقلا

 ةيراقفلا ةق رفلا تصتخحا كاذ بيسو: كانه ىنتحاو ديعصلا ىلا رف نم مهنمو

 ماهوال كلذ دعب امهتملك تقرت 3 م را هجوف رم ةراماب

 داحتاو . لادجلاو برحلا ىلا مهرما لاو باقلالاو ءامسالا يف تاعزانمو
 ةلباقم يف ةيلهاح ةريغ نع ًائشن ناك اهقافثاو ةيراقفلا ةقرفلا هذه

 مُمس قافتالاو داحالا كلذلاز ةيمساقلا ةقرفلا تلحمضا املو . ةيمساقلل

 ندايم اولخدو اهللالقتسالاو ذوفنلا بلطت ةقرف لكو ىتش اقرف اوراصو
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 3 مهحالصا ىف ىتس ريصم ف الا رويشملا اها كفار ناك "دنعو :

 . ةيالولانع ةولزعو هيلع اوغش نيتسوىدحاو ةبام ةنس يفو .كلذ هل رست

 ترمتساو ةلبغ ًاضعب مهضعب لتق نم تقو مهل وا ال ءارمالا ءالوه ناكو
  كنىلع بلغت ءانثالا كلت يفو .ةئامو نينامث ةنس ىلا كلذ ىلع ةيراح لاخلا

 رصحوهماصخا ىلع مقلا فطاخ ىنمب (ناق تولوب ) هل لاق يذلا روبشملا
 وهودكلامم دحا ديب هئامصخ نم ًاريثك لتقو .هتعامح يف ةيرصملا بصاخلا
 . ناكو .٠ ةيرصملا راطقالا يف كالقتسالا يستكاو ريهشلا بهذلا ونا كلن دمع

 ءارمالا كلس يف هيخدو مهنم لك ةببرتب متمو كيلامملا نم ًاريثك يرتشي

 بصن هل ًارادنزخ ناك يذلا كن.ليعامسا ىلع ةرامالا بصنم هجو امدنعو

 تقو رمي مف اءاحش ًاردم ناك الو هلم يف روكذملا بهذلا ابا ادمح

 سهذلا يباب هن رهش بيسو ءارمالا رئاس ىلع همدقو ةرامالا هاطعأ ىتح لدلق

 ًاهذا عب خا كداب ةشاخنلا قرف ةرامالا ةعلخ ةعلقلا 1 سل امدنع هنا وه

 نم 0 و ا د ٍِق ناكو ةقزالا يف ءارقفلا ىلعرهذلا رئنو

 دقف ةلابو .بهذلا يباب افورعم كلذل راف ًاّئاد بهذلاب ناسحالاو قدصتلا

 ناش اذناك كلذ ص ءانسو .طق ةكرعم يف ابولغم رب مو [ليوس :ةقلابطأ قلك

 لوقلا ةناغ يف را كك يلع هالوم دنع ناكو ةيمومعلا راظنالا يف

 لافقالاو

 ءارمالا ءاسور“ نم تقؤولا كلذ ىف روبشملا رازخلا اشاب دمحا ناكو

 يبا عم هروما نم ةيمحالا 00 هيون كب ىلع ناكو ضررا

 كنا نسح نوك ىلع ءانسو .هفلاخ نم لك امهدنا ىلع مدعي :ناكو . بهذلا

 ةيعاد 3 كب يلع كرال ةايلا دق 1 ام-هنا مزح ةبيرمصملا ءارمالا دحا

 0 يت ب د سس بيجر رم ساس برر

 ءارعالا نم ىت دقو ٠ رازملاو ٍبهذلا وبا ةطساوب ًاضيا هلتق هلالقتسا
 انامبا هعم دقع ناحكحو هنم ردح كن يلع ناو كب حاص وهو 00

 كلدرو نافل ةناهاو ردغ اهدحا نم لضخ ال هنا قيداومو ًادوهعو

 نوكي عبطلا يف كب حلاص ناك ام نانو اقرأ نات طللا نع كش نجع

 ! كلذ. بستكحلا هتازال هن تبأرنشا ةرادالاو ذوفنا ىف هل اكيرش
 نر اوس نيلسابلا ءامالا نم ناكو رازْلا صاف . دادتتسالاو مصل



 م

 0 ردا عنتماف كك اص لا دق ىف ةدحاو ده بهذلا و عم نوك نا

 ا را ةحح تنلقنا كلدبو . كن اص ىلع هتيوسو هتندونع مدقل كلذ

 نا لجالو . رصم نم رارفلا ىلا رازخلا رطضاو ةوادعلا ىلا كب ىلعل

 جرش ىئاواو رااوللا لا وجا جرت 140 نإ[ اكييرهط امان تل ١
 قالا هجولا ىلع

 ( رازتا لاوحا لئاوا فز

 سشع ةينامث هرمع ناك امدنعو .ىونسوب هلصا اذه رازألا اشاب دمحا نا
 ىلع ةرئاد ىلا ددرتي ناك ًاقالح هنوكح ةسانمو ةداعسلا راد ىلا ءاح ةئس
 ناك وعم ىخاتلاو راوك دلل اها يلع راصام دنع ١ ةنسيفو ىلغوا ميكح اشاب
 ركذلا 0 طاصولا بستنا هترئاد يف ةدم .مدختسا نا دعبو هتيعم يف

 كيلدحللا ن نكي. و هح» ٍقايو جلا ىلا بهذي ناكو نييرضملا ءاسمالا نم ٠

 الضفو يل 00 فئاوط ىوقاو 6 مح نرذلا قانشبلا ةشاط قف لب

 ةيدنلا ع نف ٍِق ةراهملا علا هناف 0-5 او ومسح هناذ ِق هنوكد نع

 راصوةيرصملا كيلامملا يز هسلاو. هتباعر يف غلابو ك اص رد اه حد

 ءارسمالا نم كب هللا دنع ىلا راكلا هرم دعا نع قانشوبس ًافوو ردم 1

 لثق انمي وب.هعم هخوت .ةيحبلاب نينطاقلا يداتطلا ترع كيسا 0 ا
 ةريحلا يف؛ةيرق لغ اك اح اذه حا .قانشوب قصن اميراخلا يف كاد
 همدعب و هلت يدانهلاب رعنم ًاد-ا فداص املك ناكف فشاكراقفلايذ فرط نم

 نم سوؤر لسر. ناكو يدبسل ماقتنا اذهلاقو مماربكك نه ةعبرا لتقو

 دمحاب ًاروهشم راصو باصقلا ىنم رازملاب كلذل هوبقلف رصم ىلا مهلتش
 ىلا ةريحللا نم هرضحتسا هذههتربش ودمحا لاوحا كب يلع غلب الو را زملا

 ١ ناو ةضصاو 0

 ناك هتيرومام ىفو ةطباضلا روما رومام مهحالطصا يف يبلاولاب نونعيو

 نورجم نذلاو راعدلا نم هفداص نم لكو ًارامنو اليل دليلا لخاد قوطي

 ٠ هليرومامو هتفيظو ىضتقم ىلع هبرضيو ه.دؤيرو هسحب بدالا ءوس
 : 5 دنع ةلوبقم تناك ب اللا اذه يف رازألا اهارجا ىتلا ةمدخلا هذهو 1

5 
0 
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 0 هل لاش راصو قحئس بحاص هلعجو ةرامالا هيلا هجو 6

 نييرصملا ءاصالا ءاسور نم ادودعم راصو رازحلا

 راصو فيسلا لامعا ىلا ىسوملا نم هتعنص لوح رازملا نا لصاخلاو

 مثبهذلا ينأ عم هروما ماهم كب. يلع هيلا لعؤط نييرصملا ءاسمالا نيب ًازاتم
 ءاكرمشلا عفرو ءابقرلا ةلازا دصق ىلع ءارمالا ضعب مادعاو لتقل امهنيع

 هنا, ردتعا ام دنعو كب حاص مادعاو لتَش امرا قباسسلا لاونملا ىلعو

 كب يلع ريغ هناسحا نم هلان امو حلملاو زيا قح ةياعرل اءوس هبف يرجي ال

 تراصدقوكنحيتماو كيرجا نا ىمارم انا رازجاي هللا كابح هل لاقو مالكلا
 جرخ نا دعبو كلذب ةينما هل لصحم مل رازإلا نكلو ةتباث يدنع كتقادص

 كلذ دعتتساف عقو ام ةيفخ هدافاو كب ملاص راد ىلا هجوت هدنع نم

 ًاءوس ىتح يف يرجم هناب ًادبا قدصا ال خا كب يلع نا لاقو كب اص

 .ةيادلا لاح ذنم انني ةمكحتسملاو ةدوقعملا قيئاوملاو دوهعلل ًارظن كلذو

 هل لاق ةسناوملا ءانثا يفو كب اص راد ىلا كلب يلع ءاح يناثلا مويلا يفو

 نم مالكلاب هعنقاو كقح يف رازلاو بهذلا ابا تبرج فيك كثدحا له
 برجت نا كمزلي كلذك تنا كقح يف امهتب رج ىلا م هل لاقو هجوا ةلمح
 || دعب مث كب اص هقدصف رخا هجو ىلع لاخلا عقاو لعجو ىّتح يف كلاحر

 || اص نم انتحار وه نالا انمزلي يذلا هل لاقو بهذلا ابا رضحتسا كلذ

 تقول ًابقرتمبهذلا ونا صاف امهلتقو امهمادعا صادل لاحاو ًاعم رازجلاو كلب

 هلتقوهفيس لسف كب ملاص نم هبرّشب مايالا دحا يف ةصرف هل تعقوف ةصرفلا
 ةعقاولاهذهيف مهعم ًادوجوم رازملا ناكو رذمرذش كب ملاص كيلامم قرفتو

 هارحب مف دحا لك لبق كرحب هنا هتءارجو هتراسج طرفل هنم ظوحلملا ناكو

 يفو . كلذ يف هبتاع كلب ىلع ءافلح ضعب نا ىتح ةدايخلا ىلع فقو لب

 اال لاق مثادحسم لجو هفشس بهذلا وبا لتسا :. كلذ ءانناييلل
 نم هلماي ناك ام ىنخاو ال ما قيس ريظن وه له هارإل كفيس ينزا

 هنم هفبس ذخايل رازحلا نم برتَش نا مالكلا لاح يف ذخاو هردغو هتايغ

 هجو يف الا جرح ال , قيس هل لاقف 3 سحاو كلذ كردا رازاف هب همدعب و

 0 بهذلا وناك حضي راصف رخآ فرطل لاو ههجو ريغتو ودعلا 1



 ا ال

 » ؟عاو 0غ

 0 هتبب نم ةليللا كلتيفجرخو ةيئمالا ميدع رازحلا راص مالا ان
 هنا نولوش هنع اولئس اذا هنا هلها ىصواو يبرغم يز يف ةيردنكسالا ىلا
 ولو ةيلق ةدم نخاف هتادلعا نم ةلفغ يف هءاهذ نوك#» نأ هاو شرم
 هب مهاضوا امب هلها لمحف ةيردنكسالا يلا اميف لضر نيمون وا ًاموب
 نكلو :قيرطلا يق ءوكسشيل ..دنلا هعبلا مث عاشو هرارف ٍ مايا دعبو

 رع لات يف بكر لالا يفو ةيودنكسالا ىلا لصو ةدملا كلتيف ناك

 هنوجر خالو بوكرلا نم ًادحا نوعنم الت قولا كلذ يفبكا رملالها ةدام تناكو

 ةنس يف تناك هذه هتيضقو . ةداعسلا راد ىلا رازألا ءاخل هبوكخر دعب

 مث ةلافسلا .ةياغ يف يلوطانالا ةيلخاد يف .لاحو فاط كلذ دعب مث 001+

 اه ىلا نالا عجرنل و يقاب يف كلذ نيبئسو ماشلا ىلا امو تلح .ىلا هجوت'

 رضم لاوحا ر ّ نم هددصب نك

 كلب ىلع لاغ ةيامن رك
 هفاخم نهرمعم يف قبس ملو كب يلع نمأ رازملا رارفو كب طاصلتق دعب

 فرصتي هريخسا ةضيق يف تراصو ةبرصملا دالبلا ةفكىلعىلوتساوهنم زرتحبو

 ابلثم اوناك مه لوش ةسكارإلا رابخا عمسي ام دنع ناكو ءاشب فنك اهف

 هنا نيدقت ىلعو قووقرن كلملا هنا هدشن ىلع قلطي ناكو اكولم اوراصف كيلام

 ةلودلا ,ساقت نا جمبي الف قوقربل الداعف ناك اهسكحا ىتلا ةسسدلاب

 اذه كرد ملو ٠ هاا اك مظعو اهفرسش يف ةبنسلا ةنطلسلاب ةينووالقلا

 اوغقو مت ةيلعلا ةلودلا اوصف ةواقشلا مهيلع تبلغ هلاثما نم [ريبك نادت

 ديدجتيفلاحلاك.ىلع ليخم امدنعو. هنوقحتسي يذلا ءازملاو باقعلا كرش ف

 هجوف ,ةيسورلا هيرح يف ةلوغشم ةيلعلا ,ةودلا تناك بصق ىاةسكا ل
 , ةعاط نع جرخ كلذاو . هنولضيو هنورغي نويسورلا ناكو ًايلاخ ناديملا .

  هلتقمت هبصنم نع هلزناو رصم يىلاو اشاب دمح لزعو اهرساروا ينصعلا ةلودلا

 ءانن الا كلت يو نيئس عب را ةده رصم ىلا انام ةلودلا لسرت مو ًامومسم ْ

 كلا ١ لكابسلا لسزرا ١١م ع ةنس يو يلاوتلا ىلعدادزت كب ىلع ةواقش تناك ْ

 وتساو اهطيضف ةيزاجحلا راطقالا ىلا كب نسح ىوادجو بهذلا نبا عم ,
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 (مغ5)

 اع دبس لجال كب ليعامسا عم ةريفولا ركحاسعلا ًاضيا لسراو 31
 ماشلا دالب

 ةوقلاو ةرثكلا ا ركانبعلا ءزهج زاجلا نم بهذلا يبا عوجر دعبو

 صهاطلا ناك تقولا كلذ يفو ماشا ىلا م هلسراو ١١م5 ةنس ةلماكلا

 بهذلا يبا ةقفاوع هيلا بتكحف ماشلا دالب ىف دتساو لالقتسالا زاح رمع

 مم اق الم ىدلو هتبعم ف اونوكيل ةريثكلا كالا ٍق هدالوا لسراو عاطاف

 غلب ام دنعو ماشلا ىىلا ًاعبح اوهجوت افاب ءارح يف بهذلا يبا عم

 رد ال هلا ملعو ماشلا ىلع ليلا ناكل يذلا انام ناتع ير وك ىلا مهربخ

 ونا ءامخل . ركاسلا عمجمل لغتشاو هامح ىلا بهذو ماشلا كرت يع

 فرط نمربراحتلا مهناو الع اولوتساو ماشا ىلا مهعم نمو كلب ليعامسأو ب بهذلا

 هلداللل ذم لك يف ,راوضق هنم لصحم ال.هناب املا ًاردممو اهم ًانيم كب يلع

 ْ منا مهصايو : .تامهملاو كا

 ظحالب ناكو ةيلعلا ةلودلل اًقداصم هتاذإ ,دح يف كك ليعامسا ناحو

 ةجردلا هذه يف بعذلا: نا نا ليا مذا 0 يف ىرؤخ رومالابقاوع

 00 ف اماااوها رو عيمجا ىلع مكحبو قوفبف ةرهشلاو ناقل" سنك

 نا ةيلع ىتليو هراكفايف ام ريغيو بهذلا يبا مزع لوح ذخااف باقرتسالا

 لاخلا ريصي تقولا كلذ ينو بورحلا ةلئاغ نم صلخت نا دب ال ةيلعلا ةلودلا

 نيملسملا ناطلس نايصع انل زوجم لهو بضغلا ةلاحن انل هجوتن امدنع الكشم

 كلس دق ملعت مكب يلعو . ةيناطيش ةسوسو اهلع نحن ىتلا لاخلا هذه لب

 هنيرئاق عبناو ةفورعملا ةيمالسالا ةّقرطلا كرت هناف ةماقتسالا كلسم ريغىلع

 لك ىلع بححو ةاعلا انتلود ءادعا نييسورلا نا عم سورلا ةروطاربما

 مهناف رمح هاطلا ةعامح ىلا رظنت الا . تقو لكيف مجمراحننا دحوم نمؤم

 دعقو بدالا هلرت في5 ىهاطلا يلع خيشلا هنسامتيار اما .ةرخل ةرباجج موق
 قئاللا مارتحالا ءارجاب ديقت الويلامالو مكماقملىعارم ريغ 0 ” داعم وضحت ف

 هذه لثعو . روحفلاو قسفلا نم نولخم ال هلحر ناف تلاد . مكأش يف

 نبمال امهتهجاوم دنع امها لن دقو . بهذلا يبا راكفا لوحةقحلا مئاصتلا

 1 ودلا ىلع نيبصاع ريغ امهناب هل افرتعا مايالا كلت ماشلا لخد يذلا ةرصلا ا



 روتفلا مهل
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 0 ناوةتسإ ال امهناو ةيماشلا رايدلا ىلا امهتح ىلع نيروم اناك امهناو : ١

 اذه اهوق لصتا روكذملا ةروصلا نيما ةطساوبو اهناحرابيس امهنا لب

 ىلا عوجرلا نون اوناك ابو تبعت ةيرصملا ركاسعلا تناكو ٠ ةيلعلا ةلودلاب

 دالب يف لقتتلاب ايف مهرماي كب يلع نم تاريرحتلا تءاح ذامهاطوا
 لصح كلذ ىلع مهعالطابو ةيرغلا رايد يف ةدددم ةدم مهمماقاو اماهجو ماشلا

 تاريرحتلا قوطنم ًاعيمح مهمهفاو طابضلاو ءارمالا بهذلا وبا عمشل
 انيقس نا هدام انسدتقا نا مل هلاقام صن اذهو كب يلع نم ةدرا ولا

 ضورفم وهام انمدا دق نو .همارم ىلع لصح نا ىلا ةبرغلا رايد يفنيلئاح
 انرايد ىلا عوجرلا يف نينوذام ن وك نا هذه ةلاخلاو بج ناك انتمذ ىلع

 كلوا كرحن ةجيهملا تارابعلا هذه لاخلا مهدافا امدنعو نولوقت اذام مثاف

 ظفل اوعمس امل اهس ال رمعم يف مهسفنا ءاقلا اونو مهاطوا ىلا دوعلل ءاصالا

 اولاقف نطولا يف مهحاوراو مهءولق تناك مهعيمحو بهذلا يبا نم عوجرلا
 رصم ىلا داع لاملا ىفف بهذلا يبا رمال مهدايقنا ىلع ءانبو مك رمالا هل
 ماشلا ىلا عجر هامحم وهواشاب نائعب هعوجر ربخلصتا املو ةب رصضملا ركاسعلا عيمجم

 ةغب را نانبل لج يف اك اح رمتسا ينابعلا:روصنم :ىيمالا !ناكو .ةلورسلا !غل دو
 هرايتخاب ةموكملا نع لزانت ةخوذشلا نس غلب امل هنا مث ةنس نيرشعو

 املف ماشلا ىلا بهذلا ينا ءىج ءانثا يف كلذ ناكو فسوب ريمالا هبخا نال
 ةدايز هل ىرحجاف هنلا ءاح ماشلا ىلا اشاب كاع ه1 فسوب ريمالا عيش

 ليلا ةموكح هبلع تررقتو مارتحالاو تافتلالا

 عجر ام دنعو بهذلا يبا مدقتب ملا عيسوت هلما ينناك دقف كب ىلع اما

 هعوحر تاس نع هنم همالعتسا دنعو ةلذغ نيح ىلع هندوع نم بحت

 . مه ركاسعلاعفا ءوس نمو رمع ىهاطلا دالوا لامعاو لاوحا نم هيلا ىكتشا

 دنعو هن هردكح رمع مهاطلا ىلا ابوتكم لاخلا قف نيكو كب ىلع ردكف

 ونا هب هريخا ام نا هريخاو باوملا هللا ررح رهاطلا .ىلا بوتكلا لوصو

 1 رهاضلا نا مث ببس نودب رمصم ىلا داع ماوعلاو صاوألا ةثهدملا 1



 عفو )

 "كلذ ببسإو ٠ اما عقاولا ضرع ليبدجالا :رصم ىلإ نا خيبشلا ا

 ٠ هلق ىلعكب ىلعممصو. بهذلا يناو كن. ىلع نيب يف ةينطاللا ةدوربلا 57 :

 ناكحو سانلا دنع الوبقم ماشلا ىلا هباهذ لبق نم ناك بهذلا: واو

 | ل رفوتاوب هتسمح تاؤلك ماعلا ىلا هجوت) الهنا مث .نيريثك هعابتاو هراصنا
 ْ ىلع لامعا نم نورفسو هيلا نواب رصم ف مهلك سانلا ناكرو هازحا

 اهليلا لسراو كل يلع هيلع مقن لصح ام هنم. لصح املو . كب

 فارطا ضعب نم صلختو رفف هواتقبل هن اوطاحاف: هراد قف ومو ركجاسلا

 ءكانه عمج هنا م ءارمالا نم ةعامح هقفارو. دنعصلا' ىلا ا هحوتو رادلا

 نييمساقلا اياه نمو كب ىلع مهدرطأناكح نبذلا نم ةريثك ركاسع
 ركاشلا نع آ ادباق كب ليعاؤسا لعجو كب ىلع كلذل, فاخف . هتاوق تعسيتاف

 | نم برقو تايهلا كل: ىلا لصو املو بهذلا يبا ٍبيدأتلا دبعصلا: ىلا:هلسراو
 | كب ىلعب مهربخ لصتا امل رصم ىلع ًاعيج اوفحزو هعم دحتلا بهذلاا يبا
 بهذلا ينا عومج لباَش نا هنكم الف ىرخا ةررم ركاسعلا عمج ولو هنا معو
 رصم ىلإ بهذلا ونا ءاجو ناَْْع خيشلا هتيعم يفو اكع ىلا. الا رف اهترثكل

  يودروالا ىلا ريخخلا اذه لصوو ةيلعلا ةلدلا ىلا لاخلا ةعقاو ررحو اهطضو

 | ةينونملا ةدايزلا احر وم. كلذ» ناكون وو 4 ةئبن لثاوا: يف ىنمش يف ينوامهملا
 , اراركك ءاليتسالا ةيعاد يف ماشلا سب يف ًاركسع كب يلع عم كلذ دعبو

 يف ناك يذلاىسورلا لوطسالا اكع ىلا ىعدتسا دصقملا اذهلو رصم ىلع

 0 نضام هجوت نينامثو عبسو ةئامو فلا ةئس فو ضيالا رحعلا

 اا بهذلا ونا جرخو رمع رهاطلا دالوا هتنعم يفو ةريفولا ركاسعلاب

 ذخاو. بهذلاونا رصصتناف. ةيحلاصلا يف ناَّسرفلا ىتتلاو ةيفاك ةوق ا رصما نم

 ةياعرلاب بهذلاونا هاقلتو تاحارملاب انوخثم ًاريسا ةكحجرمملا يف كن ىلع

 ١ ةدم دعبو هتاوادمل ءاطا هل نيعو هتمعن يىلوو هدس هنوكحا.  مارتحالاو

 دمحمب لق: نم. هلعف اب يزوج هنا هثوم دنع معو تاق مسلا ءاشس
 .اشاب

 ربصم يىلاو

 'ءداقا ضرعو اهلك رصم راطقا. مكحب لقتساو ٍبهذلا يبال وحلا الخو ا

 ظ ل تانيعم ماقو ةداعسلا: رادل لاومالا لسراو. ةيلعلا ةلودلل هعوضخو يأ

 يعنزج



 2ع

 ” قولا يو ةدم دعبو . ةلعلا ةلودلا“ دنع كلذ ليقف اهلل اهنعبو نر

 ةمدقلا ةدإعلا لع رصميف ىلا : ةلصنم ىلع لف . رصم ىلع ايلا. اشاب ليلخ ةيلعللا
 بهذلا» ينال لالقتسالاب ذوفنلا ناك لب ءىش رمالا نم هل نكي منكلو |
 ' ًاارسشبتسمو انونمم ناسنا" لك راصو رصم رما: رقتسا لاخلا هذه ىلعو 23٠

 ةسرت يف اهدادعتسا ايندلا ما: ةميش نم ناكاذكهو . ةيهافرلاو ةحارلا لوصح

 عئاقولا هذبه تناك املو ةيثالا عئاقولا نم 5 م نقفلا ديلاوم نم ريثك
 لانوحا: الوا' نيس" نا. بساملا نم انار ماشبلا دالب عئاقوب ةطلتخم ةيرصملا' ا

 ظ لامحالا هجو ىلع تاهملا كلت

 لوصاو, ةرضالباو ةيضاملا نانبل لبج ةرادا ةيفيك رك
 ددعو ةعدقلا مهموسرو هماكحأ

 لجو ةددعتم. قجانس ىلا مسقنس ماشلا رب ال لاه ىتلا اديص.ةلابا. نا

 ١ تاواضقو ىجاون يا تاعطاقم. ىلا مسقط ةيالولا هذه يف الخاد هنوكل نإنل

 | لكلو تاصقلاو ىرقلا نم ريثكج ىلع يوتحن هنم ةعطاقم لكو ةديدع
 | مكاحلا ينع . لبا ريما مكح تح. نونوك. مهلكو اهف. فرصتن ةلئاغ ةعطاقم

 ا ووطدم باهش وس رهظ مضار ا: دعيو نعم ىت ءارمأ نم وهو. ىبومعلا

 | وهو. نعم ىتا رخآ دمحا ريمالا ةافو دعب كلذو . لبملا ةموكح ىلع مهدبا
 | نأ ليلا ىلع بابش ين ةراما: بيسو. ..ريهشلا ىنعملا نبدلا رخف خا نبا

 | ميتلا» يداو. ماك باهش ىنب دحاي ةجوزتم تنب هل تناك روكذملا دمحا ريمالا
 0 أ و١ + ةنيب انيلقتسا, ليلا .ةرلماا ثروق ند ءامس [كلون اهدلون ست

 دج اومكح نيذلا. نيساهشلا: ءامالل لاوالا دجلا وه, اذه رديح ريمالاو.
 ميدقلايف لبجلا يلاها نال' ةينميلا» ةقرفلا. تاجومضا: هدد ىلعو .ةديدم. ةدم ناننل

 ١ ةديدشلا هاؤادعلا نم منع ناك الل ا ةسعو ةيسبق نيتقرف اوناك

 | امهنس تعقو ىلإ ةروبشملا ةمحلملا. يو .ةعزانملاو ةبراحلا نم مهمايا ولخم ||

 ا ترسكلا. باهش نب نم. ىسوم.نبب رديج. ريمالا: مايا: يف اراد. نيع يف. م
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 امال ةيسسقلا يدداي ليلا يف ذوفللا راصو اهصا لخحمضاو 0

 دعبو ٠ ماتلا لالقتسالا ىلع لجلا ةموكح يف رديح ريمالا لصح مث ةينميلا

 ضعب لاف دامعلا ىن نيبو دالوب ناح دالوا ىنعي طالنح ون عزان كلذ

 ىرخاة سم نيتقرف ىلا للا لها مسقناو كئلوال مهضعبو ءالومل لبخلا ياها
 1 ةاهعلا ىب نامحا ىعبب ةكب زب ةيناثلاو طالبتحا ىب تاجا ىتمي. ةيطالبتخ
 نيتاه ني اهتاقلح تمكحتساو ةوادعلا ترمتساو كبز. ىلعالا مهدج ىلا

 امم ىتبو لادحلاو برحلا نم مهمايا واخ ال لملا لها راصف نيتقرفلا

 نولي اوناك ضارغالا بسحو ةدابخلا ىلع ىمالا اذه يف ةيدكتلا ةفناطلا
 ىلا نيداقنم مهعيمج اوناك رومالا هده عوقو عمو امودبرب ىتلا ةقرفلا ىلا

 لبجلا مكاح ينابشلا ريمالا
 ريمالا هدلو هلحت يف هفلخو ١١غ. ةئس هيلا اموملا ردبح ربمالا يفوت م

 بورملا تلصتاف ةعاطلا مدعت اعطاقملا يف نوفرصتملا رهظا همايا يفو محلم

 ناف ًاعيح ملغ نكب ناو وهو هلافو نيح ىلا هناح ةدم منو هن

 روصنمريمالا هوخا هتافو دعب هلحم ينهفلخوهمايا ىف ةحار مهلصحم مل يلاهالا

 ةموكسلا نم ىنعتسا ماتلا ذوفنلاب ةنسزءرمشعو ةعبرا لملا يف مكح نإ دعو

 محلم ريمالا نبا فسوب ريمالا هوا هلحم يف ىلوثوهذس ريكو همرحل ًارظن

 يواحلا فوشلا لبج قجنس نع ةرابع لبا ةموكح تناكلصالا يفو
 راحشلاو نئملاو درلاو بوقرعلاو فصانملاو فوشلا مهو .تاعطاقم عبس ىلع

 فوشلاو يناجوسلافوشلا امهل لاَش نيمسقىلا مسقن' فوشلا ةعطاقف برغلاو

 ىلعا امهنم لكل لاق نيمسق ىلا مق برغلا عم بوقرعلا كلذكو ىطبخلا
 هعومج ىلع قلطا مث لبملا اذه ةورذل ًاملع نانل ظفل راضو .ىنداو

 ومب فوشلا يف ناكف ةزاتمم ةلئاع تاعطاقملا هذه نم ةعطاقم لك يفو

 بوقرعلا ىفودلاوند ىلعالا بوقرعلا يفو دكتينا ونب فصانملا يفو طالبنج
 برغلا يفو عمللا وس نثملا ينو كلملا دبع وس درحلا يفو دامعلا ونس ىندالا

 افرصتم مهنه لك ناكو نالسرا وْ ىندالا برغلا يفو قوحلت ونس ىلءالا
 راحشلا نومكح دكن ىلا وْ ناكو هتعطاقم يف

 قلطا دالبلا هذه ىلع مم البتسا بسبسإو 000 مهتفاك توبا ءالوهو ب

 54 م
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 كيرلا

 0 اورصنت عمللا ينا ىنب نا مث زوردلا لبج لبق امبرو زوردلا“ دالب 3”
 ىلعا ءارصالا ةجردو حعاشم مهضعب و ءا حا مهضعب نوفرصتملا ءالوهو كلذ

 ءاوس مارتحالا ٍباقلاو موسرلا ىف قرف منيب ايف دجوبو مساشملا ةجرد نم

 ءاسمالا نم ةجردىلعا .باهش وسو تاريرحتلا يف وا تالماعملا يف كلذ ناك

 ا رئاس مث. نالسر ونس مث عمللا يبا وشم مهل 3

 مسارملا قو ماش ثملاو ءاصالا نيب ىطسولا ةحردلا يف نومدقملا مه

 0 اه ادعو حاملا نم ىلعاو ءارمالا نم طحا مهسوا+و مهفوقو

 اذه ىلع ةميدقلا مهموسرف ليلا مكاح عم خلاشملا دحا وا ءارمالا دحا
 ةضوالا باب نم لخد. امدنعف باهش ىن ةلئاغنم ريمالا ناك اذا ىنعاٍسيترتلا

 مالسلا ىتليو لخادلا. مدقتيف . طاسلا نع لزنيو هناكم نم مكاجلا هل موه

 موالف خياشملاو ءارمالا رئاس نم لخادلا ناك اذاو . مك الا فتك لبق مث

 عمللا يباب نم لخادلا ناك اذاو هدعب هل موش امئاو االنلا لق مك "الا هل

 اذاو ءهدعاس ليش نالسرا ىن نم ناك اذاو هفتكال 3 الا عارذ لش

 سانلا راس نم ناكاذاو هفك ماجا فرط لَش خلاشملا وا نيمدقملا نم ناك

 هل غوسيال مهضعبو ًادبا مهل موال مهضعبو هدد ليبقتل هعوكر دنع هل موس

 الصا مكاخلا ىلع لوخدلا
 زيز عا حاشملاو ءارسالا ءالوهأ عيمج هربراخم يقبتكي يباهشلا مكاحلاو

 0 ريمالا زيزعلا حالا ةرضح بانج ) مف ررحب هناف عمللا ىتب + ءارصا الآ

 :اثوريخ لك يف مكتدهاشمل قاوشالا ديزم الوا يدا ىلاعت هللا ها مركما

 00 ىن نم ناكاذاو .قرو قيط فصن بوتكملا نوكو (اذكو نك

 خا ءاضمالاو ( ايناثو) هلوق ركذ الو قرؤ قبط عب ريف نكل اذكه هلبتكي

 مف سك ال نكلو نالخر ى ىلا نيك م خاشملا كيكو صلخم بحبو

 ىن ىلاو نثملا يف نينكاسلا ليلب ىب نم ىراصتلا ىلا بتكبو ( بانج )
 انزيزع ةرضح لبملا يف نيربتعملا ةفاكو رمقلا ريد يف نينكاسلا ركشاش
 بتكيو مكايؤرل مكتدهاشمل لحم يفو هللا هملس هللا هظفح لحم يف لمعتسيو
 سانلا رئاس ىلاوطقف انزيزع ىرقلا ىف ريهاشملا ىلاو ةصاخلا هايارق ىلاها ىلا
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 يلا

 لل” هيرض وا هس ضرعتب الف خاشملا وا ءامالا دحا نمينذ عقو اذاو
 عهنم مهم ةدنع رضح امدنعو .هبس رغتو هيفن وأ هترداصع ماي امناو هلتق ئا

 ةيتاكميف هتداعو. هتتر هجوت ام بسحب ةيمارتحالا موسرلا ةفاك هل يرحجم هناف '

 | ظافلالا كرتي امناو ناونعلاو باقلالا يف اللخ يرجيال هنا .مهبلع بوضغملا .

 بوتكلاناكاذا الا هجراخ نم بوتككلا متي هنا هثداع نمو ةبحلا ىلع ةلادلا ظ
 ةفيحصلا هجو ىلعا يف متم ةميدقلا لوصالاىلع ايرجهناف ةردكم ةروص يف

 مهصاو. مهيمن ذيفتي مهتاعطاقم يف نوفرصتب تاعطاقملا هذه باحساو
 مهيلع نيعملا رادقملا مكاخلا ىلا هنم نولسريف وكريولاو جارخلا نوعمجيو '

 عجاري هنا لوضالا ىلعت ىوعذ اياعرلا دحال تناك اذاو . مه ىتس قايلاو .
 يدشن مكاحلا ىلا بهذي لدعلا هجو ىلع اهلصفي ىل اذاف ةعطاقملا بحاص '

 | قحلا قاقحاب لمعي مل اذاف .كلذ يف ةغطاقملا فرصتمل مالا لوا يفررحيف هل

  يترظني هفرط نم ًارشابم مكاحلا نيعي ذئنيخخ ىرخا :ةلم ةياكشلا تعقوو

 لوا ىنف يلاهالا نيبو تاغطاقملا باحصا نب عازت عوقو دنع اذكهو ةيضقلا ٠ْ

 عضتراو قافتالا غقو ناف مكاخلا فرط نم ةيتاكلاب ضاوالا ىرْخت نسالا
 هغبراصم نوكتو هدسنع نم ارشابم لسزب مكاحلا ناق الاو كلذف عازتلا ظ

 الضفو هيلع ىعدلا ىلع اهلك كانه اهمش ىتلا ةدملا يف هسرفل مزابر امو

 باصتاو . هتفيظو ءارجال مهاردلا نم ًانيعم ًارادقم :ذخاي هناف كلذ نع
 مئاظع يف ةبوقعلا اماو برضلاو سنملاب مكحدملا ىف نونوذأ» تاعطاقللا
 دب ال الثم لتقلاك ةمدهملا داوملا ءارجا هريغل ال ظقف مكاحلل ىهف دؤنالا

 يلوي نا لماعللو مكالا فرط نم نيوصنملا لامغلا ةفرعب نوكحب. نا
 كاحر رئاشؤو .ةعطاقملا كلت لها نم .نوكي نا طرسش, ًاريدم ةعطاقم لك يف

 ريد اما . يلاقالا رئاسك هتراداو همك تخت نونؤكي انهنم وه تلا ةلئاعلا

 ءاش نم اهف يلو ًاسأر مكاملاوكح ايف ىرجم هناف اه ةقحلملا ئرقلاو رمتلا
 ءاش نم كزغعنإاو

 قاجنساهب داوي ةعبسلا تاعطاقملا هذه ,ىلع ةامتشملا ةمدقلا لملا ةقوكحل
 نايخالا ضعب يفو ةريثك تاعطاقم رخآ دعب ًانافز اهنم تعرفت مث فوشلا
 0 ا فل نم مهضعب لصفن ناك
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 هلك ريصي انايحاو ماشلا ىلا همعب و اديص ىلاهضعي فاضي ناس
 َه ةاقت سم ةموكح

 يفلبجلا ةموكح لخاد تيقب ىتلا تاعطاقملا تناك ةساهسشلا ءاسمالا مايا يفو

 ىلقلا يناجلا يفو نيزج ملقاو حافتلا ملقاو بورا ميلقا هنم ينرغلا ٍبناجلا

 ليبج دالبو حوتفلاو ناورسسك ىقرسشلا بناحلا يفو عاقبلا عم. ناحنرلا لبج
 يبرغلا ناخلاف .ةيوازلاو هروكلاو يرش, ةحو هرطيتلملا ةبجو نورتللا دالبو

 نورتلاو ليح دالب يفو ينقل ٍفاحلا يف اما ةطالنخلا خحاشملا هيف فرصتس

 نروماملا بصنس ناكف ناز قاف مكاحلا ابف'قرضتف قرتلا ياا

 نزاخلاىنب خاشم هيف مكحمو فرصتيف ا اهلا هفرط نم مهلسربو
 .ةيوازلاو رازاعلا ىنب خعاشم ةيناقوفلا ةروكلاو هدامح ىن اشم ةرطينملا ةبجو

 يف صخالابو قرششلا ٍبناحلا يف ماظنلا اذه لتخا مث ٠ هاظلا ىنا خعاشم

 امترادا تراصو ةيلكلاب مدنا نم تجرخ اهناف هدامح ىن خاشمت اعطاقم

 : ناب مكاخلا د يف

 هدامح ىن الا فوشلا دالب ملاشم ةجرد يف اوناك نيروك ذملا مياشملا ةفاكو

 نم ةجرد طحا رازاعلا وس ناكو .نييعمللا ءارما ةجرد يف اوناك مهناف
 ناورسكح يف دجوب ناك مهانركذ نيذلا خاشملا ءالؤه ريغو خاشملا رئاس

 مكحمه نكي مل ءالوه نكأو روميح ىنب خياشم عاقبلا يفو شييح ىنب اشم
 ةيعيش مهنمو روميح وس مهو ةينس مهم ناكو .ام عضوم يف فرصت الو
 نوعد. موق نورتبلا لبج يف ناكحو . ىراصن نوقابلاو هدامح ونس مهو
 عمو ةورثو ةموكحح باحصسا كاذ ذا اوناكو ةيبوبالا دا ركل قاتلا

 ةماع قدا كلس ف اوطرخماو مجرد تطحاو مهلاوحا تريغت مايالا بلقت

 لآ ودنا علا مهضعب و ةعارزلاك كا نوهملا ىطاعت ىلا مهضعب رطضاو سانلا

 اوطخ اذا اوناكو بسْلا فرش بح رثا مهدنع ىقب نكلو.:ساشا

 اًوسال لزسإ الف لّواستلا ىلا مهدحا نطشا اذاو مهنوطعي ال ماوعلا تان ١

 ْ مهل ناكو . خاشملاو ءاسمالا يربتعم نم نآس لب ةماعلا "نم فاس ظ
 0 ىعد مو جايتحالا ةبراغيف مهدحا ناك ولف ةرامالا بقل ىلع فاز صرح

 ءارصالا بقل ريغب مالسلا مهملع ىتلا دحا اذاو ببجم نا نكع الق 0
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 اا قنأز ةيررق يف نالا ىلا نودوجوم ءالؤهو مالسلا هيلع نود

 نروهشماوراصوةممدقلا 0 ةنكسملاو لذلا نم هيلعمه ام ةدملوطلو

 شاحن ننار ءا عاب

 ناشوةعفر باتا نيزخ ومدقم لسقلا اذه نم ناك ةيبرغلا ةهملا يفو

 اوراصو مهل انتل مهتيرق تراص مهللزنمو م ل ل ولالا نكلو
 امآو ..ةنئس اوناك نوزوأ <" ذملا م نشر ءاسعاو .٠ .نيزخ ىئدقم نؤف رعب

 نم ةفئاط دج ريغصلا يلع ىلانوبستللا 4 ةيعيش اوناك مهناف نيزج اومدقم ءالؤه

 بامحا مهاوناكو لاوتم ىت خعاشم نم اوناك ريغصلا ونس ءالؤه ةلئاعو : ةلواثملا

 مه سعد رازخلا اشا' دما نا 3 ادنض ةلانا ِق ةلقتسم ةغطق ىضىتلا ةراشدالب

 كلذ نام .قايسو مهرخا نع .

 0 مهتراما رقم رمقلا ريد اوذختا مهناف باهش وم ءارمالا اماو

 مهمتوطسو ليلا يف مهلالقتسا مايا يفو ٠ ًاضيا تورو يف نوميش اوناك ام
 ركالت هراث ١ ثيتعاام ةريثكلا -ةنسللا لاسمعالا. نم مف ناك لامكلا دح ةغلالا

 مهيلا سانلا لام ةمبالملاو قفرلاب ساتلل مهتلماعمو ممتريس نسل ًارظنو م مدقب

 اوتاكو ةننا نسخ و ةلاه. نم رثكأ | انزاح ليلا يف مهف رصتو م همكح 57

 نوثالثو ةئام هردقو عوطقملا ليبسىلع يريملالام اديصلإيا 1 اح ىلا نوعفد»

 نوفو. اوناكادبص ةلاا يفضراوعضعب روهظ دنع نابحالا ضعب يفو. اسك

 رده الف نيلقتسم مهماكحا و ةيلخادلا ممرادايفا وناكو ٠ ماشلا يللا وا مهتيعبت مس ر

 تايانلا لها نا ىتح.ةياخادلا مهرومايفلخادس نا ةلودلا ماكح نم دحا

 نمناك هنال كلذومهسفنا ىلع نونماي ةالولا نممهف وخل مهلاهن وئحتلي. اوناكنيذلا

 ناكف 3 م ىمتحو مهبلا بربع نم ةناض توحو مهدنع ةنعرملا لوضالا

 نايك ٍق تازامتما مف ناكحكو .٠ هدادرسا ىلع نوردش ال كلذل ةالولا

 رئاشعلاءاكمل ًاعجرم كاذ ذا لملا 1 اح ناكو .هجولا اذه ىلع تاصوصخلا

 لبا فارطا يننينطاقلا خباشملاو ءارمالا نه مهريغ كلذكو هيحاون يفن.دوجوملا

 لب اهمواشنا مهتاربكنمدحا ردق الف ةسابشلا ةفئاطلا هذهلل نيعضاخ اوناك

 اييصاحو هراشب دالب اشم صخالا ىلعو هودارا ام ىلع اهئارصا نوقفاوب

 ا خحعاشمو كبلعب اشم كلذكو مثلا يداو لها مه نيذلا تار



2 

 ا مئاظع ىف لبملا مكاح يناهشلاريمالا نوعجا رب لاح لك يف اوناك ا
 هل مظعتلا لاك م

 ةلساسو مالسالا 6 نم لصالا يف اهلك تناك ةسابمشلا ةفاطلا هذهو

 ٠ مهنم ضعبلا رصتنل مث . (مهنع هللا ىضر)ماركلا ةباحتصلا دححا ىلا ىهتتت مهيسن

 مهئاف دولا نكد م ةليلق ةقئاط ناثل لج يف نيلسملا نا ملعاو

 00 ناو ىراصتلا يا مهو ىراصنو زورد هيلاها زركحاف . نوايلق

 نيحلسم اونوكي مهرثكاو ردحاو عخشا زوردلا ناف رثكأ زوردلا ىلا ةسنلاب
 ةينوواملا ةقئاطلا و. مهعم ةلواتملا ةفئاط دجوت ثناك ةيبرحلا عئاقولا رثكا يفو

 جرخ ًابيرقث ةتس لكيفو سوفنلا ددع يف فئاوطلا عيمج نم ثكأ لبملا يف
 ناف زوردلا اماو دخاو ةعبرا لكح ىنف ةلواتملا اماو دحاو حلسم مهنم

 نم نونوكي خئاقملاو ءارمالا رثكآو مهعبر نم رثكا نونوكي مهنم نيحلسملا

 لب ةيبهذم وا ةشد تسيل للا ناكس نيب لصخنىتلا ةريثكلا تارفانملاو زوردلا
 | كا مددقلا نم زوردلا ةفئاط تيلغكلذإو ةيبضعلا ىلع ىنيم مهفالتخاو مهداحنا

 يوثعملا ةنراوخخلا دوفلو» مها ربك يف لبخلا يف ةرادالاو ذوفنلا بو فئاوطلا

 اولانن نا نكلجال نيسابشلا ءارمالا نا مث . ىراصتلا نيب اسم ىف ايراح 52

 اوأز 0 م .ءاسورلا ءالوه نوف رسكحب اع اوثبشت لبا ٍِق لالقتسالا

 اوبلجتو نينواغم مهولعجم نا لجالف سوفا ةزاك ىف يف ةيبلاغلا مه ىراصتا
 ْ ةر دق هذه ىلع مهنم ضعلا رمصتت مه زك مهتراوخ

 ١ كلذ ناكو ةيسدلا ةرفانملا ضعب : لمخلا يلاها نيب اوقلا اذه مهلعفنو

 | .ةلاخلاو نيتيماقماف ىلا بيرق دهع ذنم لبلا ماسقناو مهتموكح لاوزا ًاببس
 ( ىلع قلطت ىو زوردلا ةيماقمملاق اهادحا نيتيماقٌُتاق نائل كج دكانم مدع

 | اهركذقبسىتلا ةغسلا تاعطاقملا ىهو زوردلا لبج هل لاش يذلا فوشلا ءاول

 ْ . نيزجو حافتلاو بورا تاعطاقم عم فوشلا تاعطاقم نم ةرابع ىنعي

 دالب وئىراصنلال بج هل لاقنو ليبج ءاول ىلع ةلمتشملا ىراصتلا ةبماقْعاَق ةيناثلاو

 ناقحنسلا ناذه نمو ةقرششلا تاعطاقملا رئاسو حوتفلاو ناورندكو ليبج
 ةياهشلا ةموكحلا ًاضيا تءفترا

 نع احراخ رمقلا ريد كرتو ماشلا ةلابال عاقبلا قالا راص كلذ لالخ يفو 1 ا

 5 ل ما ا جلا م م سة لج عالج م ل ا اح ع ل م ا ب م تهطل هن م ا هس د ا ل ص عسل



 (؟ءهد)

 1 : |ديص لانا ىلاو فرط نم نيعي ماقٌكاق دس هترادا .تراصو 0
 يف ةقافلاو رقفلا رؤي مل كلذاو بتارملل ةدبا زةياعرنانل لبجيف ناكلصاخلاو

 ءالوه ةبنام لبس ىلع دحا ردش مو كسلاو كيسا قزيش ا قاوتج

 كلرمو هنبتو لع ًاظفاحم صخيش لك عل ءانغلاو ةورثلا باستكاب

 امب نيلماع ةميدقلا توبلا ءاحما يف نيداح نوجارفا 0 ناك ةيلصالا

 ةيلكلاب اهوعاضاف ةثوروملا مهتموكح عيسون نم هوايخت

 ءاول يف مهنم رثكآلا امنا زوردلا ن ا 00 يفدجو نكيناو

 اهضرا ةحاسم ةعطاقم رمشع ىنثا ىلا نالا اتمسقنا ناتبماقْئاَقلاناناهوفوشلا

 0 لل ةنامفتش) وح لعا لمتمت .ةعاس نوسحخو ةئام احط امو ةعيرم
 .قلطبيو هتس وا توي ةسحخوخ ىلع يوتحم هعرزملاو عرارص و تامصقو ىرق

 ةريغص ىرق اهلع

 ةتس مهنم فنا 0 ةعبسو نيتتام سوفنلا نم نوغلس مييلاها ةفاكوأ؟ 1

 ولا ةئامسمحو افلا رشثعىدحاو ةئسلا لها نيملسملا نم ةثامسمحو فالا

 ةنراوم افلا نورسشعو دحاوو ةئامو زورد فلا نونالثو ةلواتم مهل لاَشو

 نع احراخ دجوبو . يدوب فلا وحنومورو نوبكلم افلا نورا ةعسو

 ينورام سفن فلانيثالتو ةعستو ةئامو ماشلا فارطا يفو نيتيماقمئاقلا نيتاه

 ءالوه نا ثيحو ةلواتم ةئامسمحو فالا ةعبراو يزرد فلانءبرشعو ةينامثو

 فلا ةئامثالث ليلا لها ددع غلبيف هيلعو نانبل لبج لها نم مهلصا مهلك
 فلا نيتسو نيتئام ةينوراملا ةفاك ددع نوكي باسحلا اذه ىلعف . روسكو

 رشع ةتس مهددع غاب ةلواتلاو نيحلسم فلا نوءعبراو نانثا مهنم جرخم

 فلا نوسمحو“ ةيناامث مهف زوردلا اماو نيحلسم فالا ةعبرا مس دجوب فلا

 نم رثكأ مهم حالسلا نولمحم نيذلا نوكيف نيحلسم ًافلا رشع ة ةعبس ممم نوكي

 رادقملا اذهب نيحاسم ام ةلم يف جرح الو. ٠ مهعب ر

 اماو عئانص تاحا منع دحوب رداتلا فو نيعرانم زوردلا نكاد

 ثيحنم زوردلا ءاسنو.ةعانصلاو ةراجتلا نوطاعتس مهرثكا ةيقابلا فئاوطلا

 فلا ولعلا ياس ءاسل" نود لاما

 / ًائادةحصلابهيلاه ادوجووامهتفاطل ونانل ليجءاوهو ءام ةدوح 0 الو 2 !

 ت1 0 ا 000000000111000 اب ب 77579



6١ 
 0 0 أ بهذم ىلع ةينوراملا ةفئاطلاو ةعونتملا ةيذغالا مهلكا مدعل كلذر |

 1 فا رطالا كلت ف يو.سعلا نيدلا نقل يذلا نورام بهارلا ىلا نوستنا

 ةفئاط مه مملا حتف نويكحلللاو.ةنس نيعستو ةئامثالثب ةيوبللا ةرجهللا لبق

 م وك ةلاح ىهاظلا يف مالسالا نوعدب مناف زوردلا اماو.كيلوناكلا مورلا

 مهتاداعو مهدئاقع نيبنلو نايدالا رئاس لب ةيمالسالا دّئاقغلا ةفاك نوركس

 يالا هجولا ىلع لقتسم لصف يف ةلصفم

 مهدباتعو زوردلا تاداع
 نوظفحمو دءازلمحمو ربص مهدنعو ةوخنلاو يما مهيلع ب لش و ورالا ف

 .ءوس رخالا عم ٍمهدحا م اكتب ال بضغلا لاح يفو ءاشحفلاب قطنلا نع مهتنسلا

 ةقادص 1 ًاحاض اود اذا ةياغإل قيئاوملاو دوهعلا ىلع نوظفاحمو

 يف ةكلبلاو رطخلا 9 عوقولا نم هلجال نوسرتحم ال مهنا ىتح ةماث

 0 و ةميظعا نو رتتابنع ًاضفتفا تا ىلطلا نب عفت ةوادعلاتناك انارتك

 لك ٍبورملا هذه يفو .٠ اهبطو كرت ىلع ةيناثلا ةقرفلا ريجم ةرفظملا ةبلاغلا

 يف اهلجال ممضنا نوقليو اهءازحاو اهئاقدصا نم ةعاّمج بحيصتن' ةقرف
 الو فلس نع كح ةثوروم نتفاط ناب ةالصاخلا ةحصلا نوكتو .كلاهملا

 ةييصعلا داتا دوحو ناح يفو بهذملاو نردلا فاللتخا مهدنع كلذ يفانس

 بصعتلا بحوب ام ب مهضعب قح يف نورجم ىراصلاو زوردلا نيب اهف

 ةؤرملا ليبس نوكرتيال برحخلاو ةوادعلا لاحيف مهنا مهتداع نمو .بحصتلاو

 ردغلا نوشحو ةعاحشلاب ةلغلا دريف راثلا نوذخاب مالم

 لغتشن هتحوز دجوف هنادعا دحا تيب لخد هنا زوردلادحا نع ىور

 دحا عم هنتداعك هيلع رف اهجوز ءاح !مثواعم يف مثع ناك انيبو اهل لغش يف

 عادولا دنعو رادلا جراخ ىلا هعيش هتدوع دنعو همعطاف ماعطلابىتاو هباعا

 ةيقاب ةوادعاا ىنعي ميدقلا انلاح ىلع نحن هل لاق ٠

 ةوادعلا بجوا ام بوقرعلا يف ةينيسللاو نابضغفلا ىن قفشاط نب عقوو

 فارطالا ىلا اورفف مهمتوِس يف ةماقالاىبعناضغلا وس ردش موةينيسألا تبلغف

 6-5 ناك انس ةينيسملا ةفئاطلا نه ًادحاو نا قفتا ةدم رورم دعبو



 مهد )
 .. ما

 نابضفلا ىن نه نالخر ةئقب هيلع جرخ ةيرقلا نع دسعب لحم ىف 8
 ىلع اءوضوم ناكرجح هلجر تباصاف ًاراف ضكر هيلع امجمو هامدص امدنعو ||

 اغفر هيلا الضو امدنعو ةامحلا نم سنن و ةكرحلا نع هعنف هيلع عقوف زحاخ

 سرتحا نالا دعب نكلو ارخف انل بجوب ال نالا كلتق هل الاقو رجلا هنع
 هاكرتو انم كسفن ىلع

 هل ناك دكت م ىعد, زوردلا نم آصخش -نا :لمقلا اذه نم لقنو

 مايالا ضعب يف اهل لاق لاملا ناثكتسا لحالو هتحوز يف ةبش عون

 70١ لو هدو هسرف قازو كاع لغش يل كبح رمقلا ريد ىلا بهاذ انا

 لحم يف لزنو داع مث ءاسملا ىلا كانه ثكمو تويبلا دخا يف لزن قيررطلا

 باب ناكو ةفاطلب هتس ىلا ىتاو ةرخش يف هسرف طبرو هتس نم بيرق

  بابلا هل حتمت مف هتجوزا حرصف ًامالكو انوص هلخاد يف عمسف ؛الوفقم تبا
 بابلا ذخاو مدقت مث باوْغا در ىلع ردقت مل اهنا ثيححم بعرلا اهلخاد لب

 هسفن تداك هآر امل ينازلاف ةياغلل اباهم اءاجش الجر ناكو لخدو هردصن

 فوّلا نم قحز

 هفوخ نكس عنصيأ ايف ًاراتحم هسفن ىلع ينال كلذىار امل مهاربا نا مث

 نكي عاش اذاو مالا اذه مك 'نكو ةقالاسلاب يهذادل لاق وهدي نم 0

 اهل ض رع ف ةاملا نف تسا هتجؤز تناك تقولا كلذ يفو . كلتقل ا

 اف ىرجا 1 دعب و ةيدر ةلماعم اهلماع و و نكب مل رمألا كلذ نأك يد

 لاخلا ةقيقخم دحا رعشي نا نودب اهقلطو نرخ يس

 مهدنغو بادالا لبق نم ىه زوردلا دنع اهلاثماو لاوحالا هذهو

 ايف اماو.ةيمالسالا ةغيرمشلاب تالماعملا يف نومكحيف ةيعرششلا ماكحالل ةاضق

 لوصا كلذ يف مهلف قالطلاو حاكحلاو تاو دإوب ضعب يف قلغتب

 بطخم نا دحا دارا اذا.يتالا هجولا ىلع ىهف مهجحوزت ةيفك اماو :ةصوصخم

 .داسع ناك ناف مهريتخم نا لجال ةطساو تنبلا تيب ىلا الوا لسرب هناف ةنسا

 هذهل لاقنو ءاوس اهنولكايو ىولخلاب نوتاي لاخلا يف مهئاف اهءاطعا تنبلا لها

 الا ادق تنلا اكلت .نوككو .رمالا كثي .ةيئامعتلا ,تلكأ ىف ٠ ةنانسن.:ىؤلملا
 ١ .٠! رشا نم ةعامح ربخم وهو جوزلا ربخم ةطساولا نا مث 0



 . (؟هو)

 0“ ناف دارا تقو ينا اهذخايف هتجوز تنبلا ريضتو هيلع قفتلا رهملا يف 2
 ةقفا وك 5 اذا ةاثلاهذهو . اهربغي جوزيو الاح اهقلطي هناف الاو كلذف هتقفاو

 قباسلا هجولا ىلع اهجوزيبف هقفاوت ةدحاو دج نا ىلا اهلا ىلع اهكرتي هناف

 ىلع رده ال ةدحاولا قاطي مل اذاو نيتأما نيب عملا مهدنع زوجم الو
 تنذاتسا اذا الثم .ادج ةيئازج ءابشاب ءاسنلا قالط مهدنغو . اهريغ ذخا

 ىجراو ا لق ملو طقف ىهذا اهل لاق اذاف ام لحم ىلا باهذلاب ةأرما

 اهخوُر ريغ تجو“زب ولو ةقلطملا در زوجمال مههذم يفو .ةقلاط نوكت اهناف

 ْ مدقلا اهجوز ىلا عوجرلا ىلع ردقنال اهقلطو '
 مهوصا نمو .ةيمالسالا ةعيرشلل ةفلاخم تاداع تالماعملا ضعب يف مهو

 هل عوس نيقانا مرحو :هلاوما عيمج ةدالوا دحال مهدحا ىصوا اذا الثم

 قع .ةاالتملا كاوتالا امو .هدس ابستتكا ىلا 'لازوهالا يف اذه كلر
 اهتق ىواستت ةلئاعلا ىلا ةدئاع ىهق هسك نك مل اهنا ثيح دادجالاو ءابالا

 يف ةميدقلا لوصالا .نمؤ ةثرؤلا عيمج نيب اهمسق بخبف عورفلاو لوصألا
 ةداعلاهذه ترس مث .اهابا ثرت ال ةأرملا نا زوردلا ةفئاط نم توبلا يوذ

 لبا يف نيدوجوملا فئاوطلا رئاس ىف ةيراخ تراصو عيمملا ىلا
 5 املا ةيهولاب نولوقونودقتعي ماهجولا اذهىلعةلطانا زو زدلا ثادقتست و

 هنودبعيو رصم اومكح نيذلا نييمطافلا كولملا نم هرصاب

 .ىهطافلا زعملا دبع نب زيزعلا دبع نب يديعلا روصنم وه هرماب مكاملاو
 لمرلاو موجتلا لع يف ةبغر هل تناكو . سماخلا نرقلا لئاوا يف رهظ يذلا
 ملو مولعلا هذه ليصحت اولغتشاو كلذ يف زوردلا هعبتاف تامملطلاو
 اهريغب ا وتتعب

 ذئتقو هبقل ناكو نييمطافلا كولملا هفالساك ًايضفار لصالا يف هرماب مكاخلا ناكو
 رماو ٠ هرماب مكحاملا هسفن بقلو ةيهولالا ىعدا مث . هللا رماب مكاخلا

 محرلا نمحرلا هللا مس ضوع تبمملا ىحملا مكاحلا مس اولوق نا ءابطخلا

 اضغب اهضعب قباطبال تاكرحو راوطاو عرشلاو لقعلا اهعسي ال روما ىلا

 . هلتقةيفك يف نوخرؤملا فلتخا دقو هلتقيف ًابس اذهءاعدمناكهرما ةباهنيفو

 ا ١ ةكصرب ىلا هدحو يللا دحا هجوت هناب نومعزي مهئاف زوردلا اماو يف
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 7 اناكلاو. ٠ ءانلا ىلا جرع كانه نمو ناولح ةبصق اهل لاَشو ءةر

 جرخ مايالا دحا ىفف الوحتم هيلعفوطي ضيا ًارامح بكرب هن داع نم

 ةتغب هيلع م ءاقرزلا ةكرب ةيحان ىلا ههجوت دنعو هنداع ىلع رصم نم

 رب يف هوحرطو هولتقف ةصرفلا هل نودصرتي اوناك نبيذلا نيملسملا ضعب

 لها كلذ اوربخاو ةدإملا ىلا اوعجرو هرامح دنع هناي اوحرتو كانه

 رخانهنا اوأر امل مناف نويتطابلاب نومست.نيذلاهيدقتعمو هعابتا اماو مالسالا
 ريغ ًارثا هل اودجم مل الو هتاقالمل ةهجلا كلت ىلا اوهجوت هتقونع هعوجر
 ءامسلا ىلا جرع هنأ اومعز هرامحو هبايث

 ةيهولا نلعا امدنعو زرد دم مكاحلا ةوعد ءادبا قدص نم لواو

 رمالا لوا يف كلذ نع مكاخلا لفاغتف .هواتقو سانلا ماوع هيلع مجم مكاحلا
 اذه نم ذوخام يزرد مساق ةاطلا هذه هيلا تدستناو .هباتاق لتق ةدم دعبو

 ةوعدلا اوءاحا نذلاو مكاحلا ةدابعل سانلا اعدو يلع نب ةزمح هدعب رهظ من

 مو © ه رمان مكاحلا ةدابع ىلع اوفكعو ةيرسس دياعم رمعدم ىف مف اوذختا

 كلذلو هل الوسر ىلع نب ةزمح نا ايا فو هلل مكاخلا اودقتعا مهنا

 دم نوضغسو ٠ 00 ةدحو نيسدعتسملا يداه هنومسيو همارتحا يف نوغلاس

 نر نا هناغتسال 00 سانلا ةوعدل ردابس م هنأ نولوشوهبف نوئمطيو زرد

 نيتموسوملا زوردلا ىتلاسر ةعلاطم نم م 0 هسصنم بصغيوةزمجح لحم يف

 هحصنتلاو ةياغلاب

 لجالو هودعو مك اجلا ةيهولا ةزمح عايتا دقتعا لاوملا اذه. ىلعو

 مم اورفظو نوملسما مبلغ نكحلو . هيرمس داعم رصم يف اولمع تدان

 ليلا ىلا مهضعب و ةيماشلا راطقالا ىلا اورفف رصم نع مهودعباو مهودرطاو

 اوقرشت مايالا لواطت دعبو ناروح يف اولزت مهضعب و بل بلح ىجاوت يف ىلعالا

 اورثاك“يلا وتلا ىلعمن فوشلا ليج نكس نم نمو ميتلايداو ىلا ءاح نم مق

 ةيرذىه زورد نالا اهل لاَم ىتلا ةفئاطلاف انا هانركذ يذلا رادقملا اوغلبو

 ءابضالا نوركس نطاللايفو مالسالايزيف نورهاظتس اوناكو ٠ . مهتارقو ءالوه

 ممتايدف .ىراصتاو دولا قح يفو نيملسملا قح يف نوعنشيرو نونعطيو

 5 نايدالا كاس نأ نولوشو كالا ديحوت نع ةرابع ىه 0



 فشلا

 ْض نع الد ناوخالا ظفحو ناسللا قدص ضرفلا مهدنعو ٠ هح وسّتم

 ءارجانوزوج الو مهل ةضوصخم ةنايصلاو ةقادصلا نم لك ةياعرو ةالاصلاو

 هنؤلواي مهناف ميركل نآرقلا نوءرشإ اوناك ناومهو ةرئاسلا للملا قت يقكلذ ظ

 كلذ يف نوتايؤ عرمسشلاو لقعلل ةضقانم تاليواتس ةزطانلا ممتاذقتعم بسح ىلع ا

 ضعبل ًاعبن ملاعلا مدق نووقتعيو . ركق ىلع نات الو رطاخ اهلبقن ال يناغمب |
 ًاصبق دسخحلا نولوشو صمقتلاب لع نوربعبو خسانتلاب نولوشو ةفسالمفلا

 ايف نوثدحتو ٠ .رخآ دولوم ىلا لقتتت هئافو نيخ تملا حور نا نودقتعو '

 نولوشيو ينالفلا بلاقلا يف لخدمت ًانالق الفلا تقولا يف ناك انالف نا ا

 اذه يف اهولخ رهظ دقو باق يف د لك يف ىلاغت قحلا ةيوع نا |
 رؤهلظلا داحتاب نولوّشو ٠ مك اللا يف تاجت رمالا رخآ فو. ةره ريغ ملاعلا ||

 زعم ناعز يفو ًاذيزع نامز يف هروهظ هتينادحو ىفاس ال هناو نوظلاو |

 ا ىف هرماب مكأحلا لبق ىلجت هنا نولوب كلززف ًاكاح ناثز يفو |
 وضع لك يف روظمي هنا عنأش يف وح مون لك ىلاعت هلوق نورمشتو ًاضتا .

 نلاق ف رصغ لك يف ًاضنيا نر ةزح مهادتقمو مهمامأ ناو . ةروتص يف

 تيعش نامز يفو كب نب ناهلس ناهز يفو ًايح اكل ٍنامز ف ناكف
 ئمزافلا ناملس ناو ا ع وه مجركلا ىلا ناو ٠ ل قروغاشمفو

 ىلا ةقيقحلا يف ىعوا مر 0 ١ نارقلا نا نومحر يو ئدمحلا ”رطقلا | ةزمح وه

 نولوش مما ىت ّد> هنغ هذخا مالسلا هيلع ارم ناو همالك هنا و ىتنزاقلا ناملس

 نع هناو فورعملاب 5 ةاللصلا مقا ىايإ ة ةعركلا ةناآلا يف ىلاعت هلوق نا

 ناملس باطخ كلذ ناو هنآ هب ل ايف نامقل نع ةياتك ع ركل ٠
 ناتكب نونتعيو. ميلعتلا ةونس 6 ىن اي ) هلوش دارملا ناو مالسلا هيلع دمحم

 مهنا كو رارسالا نم اهنا ىلع ءانس ءانتعا دشا مه اهف ةلطانلا دئاقعلا هذه

 ملام ملم ءابا نع موتك مناف مهنع بناحلالا ىلا رارسالاب نودحيس ال

 لاقع عهنم مسق نيمسق ىلع مهلا اوريتعا كلذلف .مهمونمتايو مهلع اودمتعي

 تولهاج و تدار نع ا كلذك مهئاسن نواعجو لاهج يناثلا مسقلاو

 ىلا ا لاقعلا نومسشو ةددوح ريغ ةلهاحللو ةددوح ةلقاعلل نولوشو و

 ا اوفرع نيذلا داتعالاو قوثولا لها مهو ةضصاخ اهدحا نيعسق يك
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 (ع5)

 نلودحتف مهتايد ىلع فوقو ضعب مه نذلا مهو ةماع يناثلاو ةفرعملا +

 الو اياك نوفرعي ال مهناف لاهجلا ةماع اماو ٠ نيدهتجلاك مهوربتعيو مهفإ نظلا
 .زوردلا مسا تحب مها ىوس هئم ظحالو ةصحمهل سيلو مهيد لوصا ع 0

 م ١ كلذو ةدامعال الحم نركفل تا واَخ نولعج مناف 0 لاقعلا دحو اناو

 اوعمتجنا دعبو ةقبط لكل ها عمتج عطا ةليل شو ةراد نمض ةرئاد نوني

 ءىش, يتوب متاصتلاو ظعاوملاب قلعتت ةأرق ضعب ىلتتو ةجراخلا ةرئادلا يف

 ةرئادلا ىلا ةصاخلا لاحر لخدو ةماعلا ةقبط جرخم مث لكؤيف بسزلاك واح

 كاارعمخلا ةطسمىلعةرواحملاو ثحتبلا ةرفس نوطسس و ناونالا نوقلغيو ةيلخادلا

 ىرخا ةقبط مهدنعو رخالل لطالا مهند ربارس مف مهنم لكحتشو داخلالاو

 ديدش عرو ىلع مهم رب مناف نوهزتتملا مف لاشو ٠ . مهؤاشتا م مو لاقعلا نم

 هن ابح ةدم محللا لكاي ال مهضعب و .توملا ىتح جوزي ال مهضعبو ةرد ةدامعو

 لنج يف منع اهف ريتعلاو فورعملا نيسح خيشن شلا ناكو . ىهدلا مكر ملال

 اهروهظ تقو لوا يف الا هكحاوفلا لكاي ال لاقعلا خيش وهو فوشلا

 ضرتعا املو ةيثالا ةنسلا ىلا هف يف ها ال مث ةدحاو ةرم اهنم لكاي هناف

 اهمعطامل اذا ريكا | يلع لخدب نا ىثخا ىتا لاق كلذ يف هءاا ضعب هيلع

 مهنمتعقوو تاركمملا اولا ا مايا يف اوناك ولو لاقعلا عبو .الصا
 نوملكسالوتاركسملا ن ل ال لاقعلا كلس يف مهوخد دعب هنافتاهافسلا

 ثرو» مهدنع فارسالا نال برمثلاو لكالا يف نوفي الو شحفلاب

 0 ءارمالاو ماكنا لاوما نا نودقتعيو نيدحوملاقالخا يف اهظع اصقن

 ل اش نولكاباالو هنداخ تم يف الو مكاح تيب ىف فاعلا قولك داق

 رثكا نوطاتحم نيهزتتملا مهقبط لاحرو . كا لاعب عبتبا دق ناويح ىلع

 مهعيجو لاقعلا تود ىوس دحا تسب نم ًاثيش نولكاب الف كلذ نم

 هءن وتاب ةهش هيف الام اوضيق اذا كلزلف ناك نم ًانثاك راحتتلا لام نولحتس

 : هنم هنولدتشتسف رحاتلا ىلا

 ٠ منيب ةموتكم تناك حورمشملا لاونملا ىلع مهدئاقعو زوردلا بهاذمو
 فلاو نيتتامو نيسحو ىدحا ةنس يفو ةمولعم ريغ مهتايد ليصافت تناكو
 0 مهحستكاو ملا يداو يف رص» ركسع سيئر اشاب مهاربا ميلع مج 2



 م مدع ))

 5 ليلا مكاح ريشب ريملا ركسع نم مهعم ريذح نمو ةيرمصملا, ركاسعلا 0
 000 اهلك ناكو ملاعلا يف ترمقتناو ةينسدلا م مك تدخا مهزانم يف ام

 نم ةعاصض كلذ دعب فلاو يزياكالاو ما اسللاب امضعب مجرت مث

 0 0 ك1 كلك نم ادخل ةبرعلاب مهتايد يف لئاسر ةدع ءاملعلا

 مهدصاقم اماتكا ورح رارسالا كلا ساق ! ءانتعالا اهل ةفئاطلا هذه

 مهما ةقيقح ىلا دحا دتبع 5 م و زمرلا قيرطب بتكلا كلت يف

 نوركذشو هنطابو عرمشلا ىهاظ لاطب | ىلعىنبم مهيد ساسا نا هنم مع يذلاو

 لاوقا ضعبو مالكلا لع ثحابم اهف نودربو ةياكملا قيرط ىلع مهداقع

 ةعيشلا ةالغ نم ةيلعامسالا ةقرف ايسال نيدحلملاو ضافرالاو ةفوصتملا ةالغ

 علطي مل ةر 1 دلل تايسالاب هكيلن الكا (ضادعا مهل وان لع نوضرع مهناف

 ىه 6 زوردلا ةنايد ةقيقح 3 دحا

 نءا هللادبع وه ليقف هبف فلتخا ةروكذملا ةيليعامسالا ةقرفلا سيرو

 نارقلا ىهاظ نوركحنر ةطمارقلاو طمرق نادمح وه لبقو حادقلا نوميم

 اضإا مه لاّشو . ةيئطابلاب اومست كلذلو ةنطابس نولوش مهنا نومسزيو

 ا مدا مهو. .٠ ةعيساا لسرلا ىنعب عنا رم رشلاب نيقطان ةعمسأ ة ةسن ٠ ةيعيسلا

 ناو . يدهملا دمحم مامالا عب اسلاو مالسلا مهب ءاع دمشتو ىسعو ىسومو

 لكيف ةمبا ةعيس توشا نولوشوأ 6 0 مم نينا. لك ندب ايف عئارمشلا

 معلا ىف ةياغ ن يك لا ماما والاف ءاوتعالا» ءادعدلا مهلع رصع

 دخيل هصملا وذ كلاثلاو . . مامالا] مولعل لماحلا ةحمإا يناثلاو . نيدلا ةلداب ةفرعملاو

 سماخلا . نينهوملا تاحرد بترملا نيعادلا ركآ عبارلاو . ة1ا نع مولعلا

 .مامالا ةعامج عم م يف انوذام نوكيو 0 دهعلا ذخاب يذلا

 هذه ىلع لصح الو ميهذم' "يف ةيلاع هتحرد نوكت يذلا وهواتف

 يلاطال لد. ديصلا بالك ,لثم وهو ةوعدلاب ودام راض ام دع. الا

 مايمالا ةعاط الخد نوك سلا عباسلا .ةوعدلا بحاص ىلع
 ّى وعفا اد ةبانالاو عابمالاب

 ةلمعامسالا“ داقتعا ؟ 9عاسا ىه ةضحم تافارخ 6 ىتلا لاوقالا .هدهف

 1 1 مامالا ةبحمب ءوضولا الثم اولّواف ةلطابلا تاليواتلا نم ًاريثك ونب اه



 ١ محع (

 أ عوضوميف زوردلاثحب دقو. مامالا بايغ يف نوذاملا نم. ةبانالا ذخاب ا

 ةروصب ةلالضلاو كرشلا قرط ًاضياكلذيف اوكلسو اهلك اهولقوتالاقملاهذه

 ةيطابلا مهدئاقع ىلع ( ةلذجا يف) فوقولا ناك املو . ةل< الو ةله هءاشت ال

 ةفرعم قباسيل ناكو. . عدلا لها نم مهلثما ماهوا داسف ةفرعم ىلع ًافقوتم
 ضعبو زوردلا بتكضعب ةعلاطم ىلعتلقا .ام اعون مالكلا لع يف ةعلاطمو

 ركذا ردات نا بساملا نم, تيار كلذ ىلع ءاتبو منع تبدك ىلا لئاسرلا
 ىلع تردقو هيلا تاصو ام وهويتالا هجولا ىلع ةينرمب مهدئاقع ليصافت

 نيف رطلا الك نم هطانتسا

 . تافا رخلاوماهوالا نم عاوفا ىلع ةيطابلا يهداقع زوردلا ىنت دق لوقق

 نوك (يو)ددع الثم فورخلا لاكشاو لما باسح نييرت لثم اهوعر

 قدس ةبلك نويتكلو هراصتاو# هنابوغاو هتاقنو ةزمح ناححال ارمرو ةراشا

 .قدساو قداس نولوقيف لملا باسم روكذملا ددعلل ةقباطم اهنوكل :نيسلاب
 «بدك ١ فورحن هتاحوزو ىنلا دالوا ةفاك يا يدمحملا تبلا لها نومسو

 ءافلخلا ددع هيلع نوفيضيو لقا باسم ( م ٠ نوكف ةلمهملا لادلاب

 - باس د اصلا ًاقاطممددعن وكلو ( ١ )كلذ نم لصاملا ددملا وكيف نيدشارلا
 فرك ًاقباطم نوكف 6 ١) ١+ ىتبق 6 *- )) ددع نم هنوحرظي, مهناف لمجلا
 قدس قدص ةباتك بجوب باسملا اذه نا نومعز.و. نيسلا

 اذاف ءايلوإ مهاقع راك نأ: نودقتغيو. كاد. قس م خسانتلاب نولوشو

 نومحزبو كانه بللاق يف لحنو نيصلا ةهج ىلا هحور يهذت مهدحا تام

 نيف ريثك ملاوع دوجو نوتشو.٠ نيصلا لبج ءارو نيريثك ءايلوا مه نا

 كالا لبق ىشم هنا نولوقو.ىنبلا ملاعلاو ىتطاملاعلا اهنم .ىسنالا ملاعلا اذه

 ًادس نمو ةنس فلا ةئامعستو نييالم ةعبرا: رود لكو ًارود نوعسس هلأ

 نيولوك وةنمن نوبلم نوعبراو ةثالثو ةئامثالث ىغم م 5 احلا نضع ىلا ةقيلخلا

 : وحاب روهظ تقو لك نورظتسو ةمايقلا رود وه مكاحلا رود 0

 , موقلاءالوه نا نولوشو مهومرتحو نيصلا لخاد نم مهجو رخو يا

 مهوصو. موب .يقاث يفو ركاسعلا نم فصن ونين ويلع ةدكحم ىللا نوتاب مارك

 وي هدب و فيرشلا تييلا نم ينابلا نكرلا نم هسماب مكاحلا مهلع ىلحي 0
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 0 باكلا لتقف 0 هفيس 18 مْ سانلا هن هد بهذ نم فيس 0

 0 ىلا صردلا ةموكحو ه: وكحسللا ف فرصتلا لعجو ةيعكلا مد 3 ١

 كاذ ذا سانلا نا كلذ ليصقتاو .مهل ةيعر قلخلا عب مح ريصيو د هجروا

 نوريصيرو زوردلا لاقع مهو نودحوملا مهنم 2 قرف ةعبرا .نوريصي |

 نوملسملا مهو رهاظلا لها ةيناثلا ةقرفلاو . ماكحو' ءارزوو نيطالس

 ةقرفلاو . ةعيشلاو ىراصنلا مهو نطابلا لها ةئلاثلا ةقرفلاو . دويبلاو |

 ةفاك غمدب ةزمح نا نولاوشو ٠ زوردلا لاهج مهو نودنرملا مهو ةعب ارلا

 معودعي نيذلا زوردلا لاقع ادع ام .ةيزجلا مهلع عضيو مهساب فئاوطلا
 لاقع اماو تاراقلا هذه لثع مهلماعيو فئاوطلا رقتحم هناو.نيدحوم'

 لاهجوحورشملا هجولاىبعراسيو ةورثو ةنطلس باتا نوريص, مهناف زوردلا

 فئاوطلا رئاس ىلع ةدايز ديدشلا باذعلاو تاقشملا عاوناب ن وفلك, زوردلا

 مهدارصو . ديحوتلا قي رط ادد ١ مهناف كاذ عصأو ناعالا لها "نم موكل

 قطانلا يا امهنا مهزومر نم مهفيو ساسالاو قطانلا ريزنة جاو. بلكلا: نم

 قطانلا نا نولوشو. سيلبا: ريغ ناطيشلا نا مهمز يفو نارهظم ساسالاو

 قطانلا نا ةدسافلا مهلاوقاو مهداخلا نمو ٠ يللاحخلا ناطيغلا ناشالاو نذل

 يس متى وم ىلا مث مهاربا ىلا مث حونملا لقتنا مث مدا يف الوا رهظ

 يلوا كلس يف يدهملا اذه نودعيو 0 ديمحا نب ديعس ىلا مث ا دمج ىلا مث

 رصعيف نوتيشو ةعسلا ءالوه ىلع قطانلا ةملك نوقلطيو.. لس 0 نم م 3

 وهف مدا نب ثنش يف الوا رهظ .هحولا اذه ىلع ساسالاف. اساسا 27

 نوعمش ىلا مث نوراه ىلإ مث ليعامساىلا هدعب وماسل, لقدنا هئمو مدا ساسا

 3 ه>حادق ىلا ديعسلا رصعلا ف م للاط يبا نب يعل مث

 ٍبحاص وهساسالاو. ةرهاظلا ةعيرشلا بحاص وهقطانلا نا مهمزيفو

 راصو نير وكذملا نيتعي رمشلا يسن هماب كَ الا رهظ امدنعو ةنطانلا ةعيرسشلا ||

 نيذلاةنسلا لها نومسي اذه مهداقتعاببسو. امهنع ًاضوع هتداعو هدجو

 ةعيشمه نبذلا نطابلا لهاو. نب رفاكو نبر كم مهحالطصا يف رهاظلا لهأ. مه

 .ةخوفتم ةنطالاو :ةيرهاظلا فللكتلا قاس نوكأ هحولا اذه 6 ا

 4-3 رابع .ىهو. فولام.دهع ةالصلا: نا: لطنلا دا الا و ضف رلا احا داقتعا الثم



 عطمدح)

 1 نا نولوش و هيحمو هيعب انو هنع هللا ىضر ىلعةرمض> ناب امف ةحملا ةطبارو 0

 000 اا دريد هع طر انباو نوكيا نا, ىفيم ةخلا هذه ىلا ”لصي
 ىهنت ةالصلا نا ل ىلاعت هلوق يف ركملاو ءاشحفلاب دارملا نا نولوشو امهنع

 :يربتلاو ىلوتلا نع ةراع ةاكزلا ناو. رمعو ركب وبا ( ركملاو ءاشحفلا نع
 مهيب انونامعو رمعو ركب يبا ضغب وهيربتلاو هدالواو يلع ةبحم وه يلوتلاو

 زوردلا اماو .ةلواتملا داقتعا ساسا ىه ةدسافلا ةديقعلا هذهف . مهما اسوا

 كلذكةدساكلا ضفاورلا دّئاقع نم ىه ىتلا ةديقعلا هذه نوركس مهنا .امكق
 خسن هما مكاخلا نا نوم زيو ًاضيا نيتيعرمدلا ةاكزلاو ةالصلا نوركس

 ةتيهولا قيدصت نع ةرابع ةيقيقحلا ةالصلا تراصو ةئطالاو ةرهاظلا ةعبرسشلا |

 نطالاو رهاظلا 2 بلقلا ريهطت اهانعم ةاكزلا نأ نومحزبو هميظعتو هتدابعو

 نايدالا راس نوركسو .ةيمالسالا دئاقعلا ةفاك طوقسإ نولوش مهنا نلضاطلو |

 ةفاك اضرإ نوركسو مهعدبو داحلالاو ضفرلا بادا تاي رفك نمر هظام عيمجو

 ال ةدودسم قيرط ىلا نوبهذدو ةينارقلا صوصتلاب هّساثلا ةيسدلا فيل اكتلا ا

 دافتسي 5 قرطلا عيمح نع جراخلا داحلالاو كرمشلا قيرط ىهو اهل ذفنم

 : ىنْلا ضقنلا ةامسملا ةلاسرلا ةعلاطمنم كلذ

 نوركس خسانتا مهداقتعا بيس مهنا الا. رك قب مدار نا :نودقتعاو

 اك ماو با مهلو مدا مهنم لك ةثالث دوجوب نولوشو بارتلا نم هقلخ

 مدا ثلاثلاو . ىصاعلا مدا يناثلاو . مركلا ىنلا مدا وهو افصلا مدا مهلوا سانلا

 ةكئالملا ناو ةاعدو ءابقنو باحسا اهادع امت هلو.افصلا مدا اتفيلخ اهو.ىسانلا |

 'ىتلا ةلطابلا يناعملاب مهنا داقتعا بسحم ةينارقلا تايالا نورسفيو سيلبا باحصا
 يف ديحوتلا ةوعس ماق افصلا مدا نا نولوشو لايخ الو رطاخ ىلع رطخن ال

 ناو مداب مس مل ناكتقولا كلذ يفوةريخالا راودالا هذه لبق ىتلا راودالا

 ه سحأي مكاخلا ناكو . مدعلا نودنعنر اوناك نيذلا نا ماع داود ٍٍق ناك هروهظ

 همسا يرشبلا ٍللاقلا يف هدوجو ةيثيح يف يا هتنرمشب بسحم تقولا كلذ يف

 ”للوع لصا/ اذه مداناو .كلذ نم ذوخام ادخ ىراب سرفلا لوقو ىراب

 ا هينا مساو لينطش همسا ناكحو دنملا دالب ىف ةينيمدآ ةنبدم يف



 (عدب )

 52 عم حاورالا ٍبيبط ةقيقللا ىفو ماسجالا بطب رهاظن ناكو

 نعبلا .ذالب نم هع ىتاو هتدلب نم لالا هذه ىلع جرخ مث .ديحوتلا

 ا ىأرو ةروكذلا ةردللا لخد املو . هزحمملا ينرعلا يف هنرص ىعمو

 ةقرف مهم تباحاف نيتقرف ىلا اومسقناف يرالا ديحوت ىلا مهاعد نكرشم

 نيدحوملل لاق مكحملا لينطشف كرششلا ىلع تيب ةقرفونيدحوم اوراصف

 ءسما اولثتماف مهنع اودعبا يا ( نيكرسثملا نع اوشسب ) نيتقرفلا كنسذ نم
 ماع يفو .٠ نبلا رود رهظف نب ليقف امه 8 ترهظو مه :عاودعابتو

 هسامساو ثرالا همسا ناكو يرابلا ديجوت' ىلا اها شالا 0 اعد نمل

 رهظا املو هنرص ةدإب ناك ناك ضيا وهو ناهفصا نم هلصاو ٠ .٠ حامرتلا

 اعد عي .ةكتالملا سا 0 هديحوتل دوجولا ىلا ميكا ليئطش يرابلا

 صالا اذه اولثتماف لينطش ىلا للذتلاو ةعاطلاب يا دوحسلاب يرانلا ديحوت

 حامرت نب ثراحلا الا هتوعد ءابقتو هيزح ناكراو ليئطش باحصا اوراصو

 راللا صلاخ نم ىنتقلخ لاقو ةوعدلا ةمدخ يف همدق ىعدا هناف يناهفصالا ٠

 ةباثع ص قلا ةرواشملا نم لينطش تقلخو ةوعدلا رونو قئاقحلا ملء نم ىنعي

 لاتعما ًاضياىلاو 0 هعايتاو هبا عم ةركاذملل هتحرخا كناو بارتلا

 ةوعدلا رمد نم جرخاف هنع 00 ةرحشلا نم لئالا كرتب صالا

 ديحوتلا ناكرا نم يا ضرالا ىلا طقساو ةنلا نيع ةباثمب نه ىتلا

 ىلع دودحلا بيترت دعب ديحوتلا ةوعد ىلا لينطش رداب امل مث .دودحلا ةفاكو

 ةوعدلا هذه نيسحلا نا مث ةوعدلا نكر ماما ىنعي مدا هل لبق حورمثملاهجولا

 نيدلا سما ىف ابا مهل راصديحوتلا مهوق بيسو ًارمشب اومس مداب اورمشب امل

 قيقا معلا نابل نينمؤملا تعضرا اوح هتجوز نا ثيحو رشبلا ونا ىمسف

 رشابو تاهخلا ىلا هتاعدو هباحصا مدا لسرا املو ريشبلا ما تراص هب مثدو

 هجولا اذه ىلف سلبا هل ليقف هل ًادض يناهفصالا ثراحلا ماق ةوعدلا سما

 نمو نسلبا نم يرتلاب هعانا مدا رماو .نيمست لع ةرورضلاب سانا
 رجا ا١) هل لاق ًاضعب مهضعب ىتل اذا مدآ عابنا ناكف . نملا مه نيذلا هموق
 هنرص ةدإب تيمس كلذلو منع دعامو هموقو سلبا كركا ىنعي ( هزحو

 3 ريثكح اهدعب نم رهظو دبحوتلا ةفيطل ةعيرش مدا ةعيرشو 2 ٠
2 



 (؟ةدرز

 اذه مذا وه يذلا افصلا دمحا نبا ةزمح رهظ ةيابلا بو ةيفيلكتلا مئارس1

 ْعِجَر ةؤعدلا صا نا لو 3 دنحوتلا ىلا و ةرامع هتعيرشو رضفلا

 ليتطش وه افصلا مدا ( هدعن قاخ كوا نأ 6 ةدعدقلا هثلاح ىلا

 ًارفن يشع قا هواشاو ةباححا ناك 3و ام ىلع ةوعدلاب نما نيحؤ روكذملا

 خونخا مهواف . هتوعد ةكئالمو هتعيرش ذؤدح اوناك مهلك زاقنالا ءالؤهؤ

 مدا ةقياخ اهاللكو ًاتيش ىمسو نمرس ةدلب ىلا فوسنملا خرش يناثلاو يرتضلا

 .روكذملا خونخا هب دارملا ةءرىصع هنا نارقلايف ركذيذلا ينأثلامدا اماواده
 ( ًامذع هل دجن مو ىسق )ب ىلاعت هلَوَقن نارقلا ف ركذ يذلا ثلاثلا مدا اماَو

 هلابقتو هناحا نيب نم ناتنالا تدنه افصلا مدا ٍبخَتاف . ًاثيشئمسملا حرش وهف

 الاةؤعدلا ةنجيف امهنكساو ًاضيا مدآ اًمههلبقف ةوغدلا نما يف هماقماةهماقاو

 تذخاوكنؤملا ةباثم خرشو ركذلملا ةباثت راصٍبيترتلا يتهمذقت ببسن خونخأنا

 ينطش سما فلاخم ال ناو يرابلا ريغ دبغي ال ناب ثنش نم ةدندلا دوقعلا
 لاسقف خوتخا يرالا بطاخو .اضنا حونخا ىلا ةيهاقشلا اياصولا تيزجاو

 تتارملاو لئاضفلا عنب اومعنتو ةوغدلا ةنج يف ثيش كوخاؤ ثنا نكسا
 نم انوكحتف هتعفرو لبدطش ةيترم اوعّدت ال يا ةزحشلا ةذه اويرقت الو

 نع مهزلاؤ ناطنعلا مهاؤغاو دهعلا اوضقن نيذلا نت انوكت فا نيلاظلا

 00 ةؤعدلاب صا له ةمسأو ناظطيشلا .نا هذه نتضطو ٠ ٠ مهتز

 ١ نقلا نمايلط :.ناكو خونخا ةاعد نم لينا همسا الجر ةْلا تناكو نسلبا

 ١ لينا لع اما ددرتي له ناكو. حوناط همساو خونخا ٍبنأح نم ةوعدلاب ا

 | ثيشدخخاو خونخا انديس ىلا اهددانادنراةحيبضن يدنع ًامونامللاقف . حوباطو

2 

 || ىلع هالخداف امهيلع لوخدلا نم ينونكمت نا مكتم وجراق ريخلاب امهلع وت
 رفكلا نع تلدع كنا نطا هل كاق لض حّوتخا ئار املف.ثيشو خونتخلا

 يف تنتا نكلو ( راللا قحؤال ) له لاقف سلبا ةئواعم نع قافتلاو
 | خونخال ةهامالا نا كوش ناك رابلا انالؤم نا ىنغاب كلذو .مكل ةحيضت
 ا مكزكدت درحلا يدضقو مكردغ دق قطاع نؤك اذه ىلغف ةفيلخ خرشناو

 | ةمامالا ىعداو ناطنشلا مالكب خوتخا رتغاف د ريخ تحا تال ةيضقلا ةذه

 0 0 ىعدا ع ناثنحو 0 لتقو هل ىغقنو هقيلخ 6 ا
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 (| ًاريثك ءاكب ايكو ةمادنلا ارهظا دوجولل امهتع رهظ املو هاما ىضعو لص
 || اولاقو ةقبانلا انهتلاخ امل داعاو ليظش ةعافشب امهمرج نع يرابلا انغ مث |

 | اهفورح 2 هيلع ناثق ٍتاملك هيز نف مدآ ىق واف ١ هبا يف ىتلا تاملكلا نا

 ١ ا ةسمح هفورخ نال ليئظش ىلا ريثت ىقو ةسخ

 || تاقولخمب فطلتس يرابلا بانج ناكو . اذهمدآ رود وهسنالا ماعدا لوقنيذلاو
 ١ مق عزت كلذ دنغف كرمشلا ىلا اولامو ماين ترئغت نا ىلا مهمح نيو زودلا اذه

 || ةدابع ىلا مهاعدو مهتعي رش فلاخ ةعيرشإ احون مهب لا .لسراو ةفاظلاو ةمعث

 | هبشتو ا 0 نمؤي, مل نلو ًارفاظ نما نمل لاقو 8 ديحوت ةلرتو مدغلا

 | ناكو ةفيلخو ًاحاض رتشخ ىلا .ذ] نآكو ةانقتلاو 'ناكرألا" لش يف افصلا مذاب

 ا( حوتخا رزآ مساو هذآ مهاربا كلذ دعب رهظ مث رضا سشاسا ماس هنسا |

 ناكو هن ؤعدل هانا ليعاهسا بصتو حوت ةغنرشو هسآ ةعبرش رغو رهف

 ىلا ىشاتلا كي ًايعاد نيثالثؤ رشع ىنثا ةؤعدلا ناككرا نم اا هل

 كلذ لبقو نفل نف' نومشو مهاربا ةعاطو 0 ديحوت كرتو مدقلا ةدانع

 0 20 ىسوم تدل م10 ا رفاك لش 1 نمؤاْئَمّؤَم

 بئاغ ىلا نعد ًانسعانم رقع ىلا ضنا هل ناكو هتوعدل اساسا نر

 بصن ؤىسوما ةغيرتش ريغف ىدبع رهظ كلذ دغب م ىسؤوف ةعاط ىلا وف ورغم

 اوناكق نايراوحلا مهامس ًانتعاص رثبغع ىلا ان ١ هل اكو :هؤعدل اساسا نعش

 ىلاَو 2 ةعاط "5 متصلا ديحوت كرتو مدعلا ةدانع ىلا سانلا وعد

 مهغ ل نأ كل ةعاقلا ةحللا وه يذلا ىلكلا دلاؤلل يوتعملا كلولا هنأ داقتغا

 ارفاكهليش / نمو انف ؤمكلذ ثم لبق وان نأ نم ىمسف هزومروهمالكس الا ل

 ىلع غضوو كل ةفاك خسنف فيسلاب هللادبع نن دمح كلذ دعب رهظ مث َّ

 هتغيرتش ناكرا مه ًانكر سمع قا هل ناكو اساسا الخ تضو ةارسأ اا

 ةيواعم وه قل و نزاتمملا باحصالا ضغبو ةعبرالا ءافلخلا مه ءالوهو
 نا هل اق ةيزواعم نا الا هل زغاسناسا "قع فلك الو سسرلا نع 7

 .نامع دعب ةفالخلا ىعداو هضراع كل إف كبصنس نا لرقىنصن دمه ةرمغ>

 ا ًارفاك اهلَش يقرا ًانموم دج ”ةئاسل لئقا, نإ لقد ل

 ءا/
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 0 نايدالا رئاس لاطباو فيسلاب مايقلا نا لاخلاو .ةيزحلاو 00
 رخالل مهدحا ةيفيلكتلا عئا رمشلاباحصا رارقا عم يذلا ةمايقلا بحاصو متاقلا ة>حم

 ظ ءاقطنلا ةفاك نا ةضقانتملا لاوحالا هذهنم معيف . ردغلا نمهعابشا تينا همزلب

 1 هروص امناو دحاو ءىش ةقيقتلا يف مهما عم هودإقو ةمايقلا بحاصب اوهشت

 امهو حادق هساساو يدهملا ديعس همساو قطان كلذدعب رهظ م .ةفلتع

 يف روكذملا ركلا ءىشلانم دارملا نا اولاقو ةمايقلا رود رهظو روصعلا تمت
 يف اهلا ىعد ىتلا مكاملا ةدابع وه رك ءىنث ىلا ىعادلا وعدب مونو ) ةببآ
 هذه نورسف مهنا مث مهعايناو. مهءاخصاو ءاقطنلا عيمج اهركسو رودلا اذه

 ىنعم الو هل ساسا ال امب لطاللا مهمعزب نايدالا رئاسمهريسفت بسح ىلعةيالا
 ةسحم تافارخ نع ةرانع ىهو ةلطاللا قوردلا دافع ةصالخ هذه

 هل نم لك نال كلذو اهلاطباو اهحرجل ىدصت نم رن ملو ةبيرغ ريطاساو

 رظنلاب ةرساحخلا ملاح يف انلمات اذاو اهنالطمب مزج كارداو روعش ىندا
 دمحلابلقلا صولخم لوقن « داه نم هل اف هللا للض, نمو ا ىلاعت هلوق ىلا

 نيدلا وهو ةيلزالا هفاطلا نم انيلع هب هللا نم ىذلا مالسالا نيد ىلع هلل

 تاولصلا لك ا ءادها ىفو ركحشلا ةضيرف ءادا يف دهتجنو يدمحملا نبملا
 : هعابتاو هءاحصاو هلاو ءايبنالا متاخ ىلا تايحتلاو

 ىدصتلاوةلطابلا بهاذملا ضعب درس ىلا دئاقعلابتك يف ءاملعلا ةرداسمو
 لثم اماو اهنع بنحتيف اهنالطب ملعي نا لجال وه امئا املاطباو اهحرج ىلا ِْ
 الا اهانركذ امو نالطلا ةيعدب ىهف لصف الو اهل لصا ال ىتلا دئاقعلا هذه |

 موقلا كلوا نا ةريصبلا لهال نيدلو بئارغلاو تافارلا لبق نم اهنوك

 ةمعن ىلع هللا نودمحبف ًادج سيسخصاب نارسخلاو لالضا ةاوهم يف اوطقس

 رخآ ًايهذم ماشلا رب يف نا مث. هداشراو هفاطلا ىلع ًاراركت هنوركشيو مالسالا

 انبار دقو يريصنلا بهذملا هل لاَغ زوردلا لكاقع نم برش بحاو برغا

 ماقملا اذه يف الاحا .ركحذن نا بسانملا نم

 ةيريصنلا ةنايد كا
 انف

 اهيل اين
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 , نور .ةبنطالا نم ةقرف عا مهو ةيااصلاو قشمد يف ا ملم دو

 ظ مالسا مهنا مهلا- نورهظيو لا مههذم نوفخم يا .زوردلا لثم 2
 رظنلادنع 7 و .زوردلا ريظن خسانتلاب نولوشو :ًاضنأ كاهحو لاك مهو

 زوردلا نا وهو . ىلك قرف مهن دجوب مهدئاقع عيرافتو ليصافت يف
 حابم انزلا نا نودقتعي مناف ةيرريصنلا اماو .٠ ةءاندلا نوشتحمو ةفعلا مهدنع

 اهناعا لمكي اهجرف ةارملا تحابا اذاو

 هون نامزاللانق بازعلاو لاهجلا اماو مهلاقعب صوصخم كلذ نا اولاقمث

 ف ىف ءاسللا نا نودقتع مهضعبف ةددعتم قرف ىلا نومسقنم ةيريصلاو

 الو نه باو الف هيلع ءالسو نه سفن ال نمو تاناويخحلا 0 ةحرد

 ةيلكلاب نوملع باقع

 0 رخلا ناسلا ىلا ناسا نم" لفتت ةساسشالا حاورالا نا نولوش زوردلاو

 يزودلا حورق ةلملا كلم" يلاوق نم ىلاق ىلا 'لقتت اهنا ىنع هلم لد

 ىهف ناك ند يا نم اذكهو ل ىلا للا حورو يزرد ىلا لقت الثم

 راص وا الثم يزردلا رصنش اذاو .٠ ندلا كلذ لها نم دسح ىلا لق

 منال . داخق هب تنز هيدلاو نا ىلعلياد كلذف . كلذ ىلع تامو ينس 00

 ىتب ىتب ىذلاو نما نمآ يذلاف بالا دس مكصاحلا روهظب هنا نولوشب
 يف وهف دحا جرخ اذاف هند نم جرخ نا هجو دحال قس يو لمالا عطقشاو

 هند لها نم سل هلصا

 ارشحلاو ملا ملايف لحن ةيناسنالا حاورالانا نودقتعي مناف ةيريصنلا اماو

 0 ف 0 ىتوملا توات رادم نا مهمحز يفو انبا نداعلا يف امرو

 يدؤيرو نافيضاا مركب نم امأو :ناسملاب ىوقتلا نم هيلع ناك يذلا لاخلاو

 ند ناك نق .هتيترصرسح ىلع ةبرشش داسحا يف لح هحورف ءابرغلا قوقح

 ناك ناو نيطالسلاو كولملا دالوا يف هحورلحم راربالا نم يا ايلعلا ةقبطلا

 يف لحم هحور ناف ًاربرمش ناك ناو مهم ىتدأ وه نميف لحم ىلفسلا ةقبطلا نم
 قحتس ناكناو هتافو تقو هندال و تف داص يذلا رزنخلاو بلكلاك تاناويخلا

 رود نا ثىحو رانلاب قرحم الثم ديدحك ندعم ف لحن هحو رف ًاديدش انادع

 ا نا ىلا لاونملا اذهىلع ر رك اهناف ةازاحلالجال وهامنا اذه حو 2

1 
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 ١ ءيبإو بخ نوك 0 ءانس
 | قع عب الف موس وةيهولالاب قلعتي ايف لطاللا مهمسزو مهداملا اماو

 70 هيو ليال ةعولإلا نا نؤلوم منا كلل كب ممالا نم ةما

 الإ كد دعت تلقينا ةهولالا ناو ٠ ا ب ناك مدا, ناو ؛ثيش . يف

 دم انديس ىلا مث ىسع ىلا مث ىسومىلا تاقتنا مث مهاربا ىلا ةوبنلاو ليعامسا

 ليا فورعملا 00 ىلا مث نوراه ىلا ةيهولالا تاقتنا لئلابو هللا دبعنبا
 دعص و ةلحلاب فلا نا ىلا هيف ترقتساوبلاط يبا نب يلعملا مثسرطرب ىراصتلا

 "ارا ناو نآلا ىلا .نيمدلا يف دوجوم هناز نسعشلا ىف لخو..ءامملا ىلا

 نيحح سمشلل نودحس كلزلف ةيريصتلا لاقع راك حاورا ىه ءامهسلا ٍِق لا 0

 يلعلا نم مهتاحاح نوباطب, مهتيعدا يفو يكاوكلا نومرتحمو اهورغو اهعولط

 دوسالا يبا نب .دادقمللا نوعدبو ةرهازلا ٍيكاوكلا ةمرحم لسوتلاب العالا

 قلخ ًايلع نانولوقو سائلا برب ( مبنع هللا ىضر )ل مارك ةياحصلا دحا
 ادد ناو دادقملا قلخ ناملس.ناو ىنراقلا ناملس قاخ ادم ناو ادم ||

 نوعمتجم لب سانكحلاو عماوملاك داعم مه سلو . داع رئاس قلع

 صصقلا مهيلع نولسو خاشملاو لاقعلا مهلا يناثو متون ىف تقو لك |

 صوصخم لحن مهلو .ديع موب مويلا كلذ نع نولوشبو ليطابالاو تافارخلاو |
 ىلع فب الو مهريغ اهلخدي ال دايعالا هذه ةيعط متو يف ظوفحم

 هنافخاو هلتق يف نوعسب مهناف مهريغ اهلشخد ول ضرفلا ىلعو دحا اهسما |

 صوصخم ةئساا سار ديعو دالبم دنع مهو دحا هب رعشب نا نود نم

 هتوعدبو ناسين رهش نم عبارلا مويلا وهف مهدنع ركآلا ديعلا اماو مع |

 زوردلاب |
 ممتدانعب س راد وهشيو ةديدعتاهجيف زوردلا نوهبشيءمهنا لصاخلاو |

 ءانشا ضعب يف ىراصتلا نوبشبو . يكاروكلال مهقلمتو 0 سمشلا

 . مهقفاومو ارش ليلحتو ةينيدلا تابعا يف را م 0 و سرطبل مهميظعتك
 ىلع ةرمضح مظعت ف م يف ضفاورلا نوهشيو داسعالا ضعب يف مه

 تا مهلاوحا ناف صالا ةقيقح ىف اماو رمدع ىنثثالا ةعالاو هنع هللا ضر |

 ْ ف "و م نم هللا انظفج اجر وطا نع ةجراخ مهراوطاو عيملا 1
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 ا
 رب ىف هتربشو رازجلا روهظو رمح رهاظلا روهظ ةيفيك

 هنق بورح ضعبو ماشلا

 لوقنم ماشلا رب 'يف رمع رهاظ خيفلا هبستكا ىذلا لالقتسالاو ذوفللا نا

 ةرونملا ةئسدملا نم ءاح ناز همسا الجحر نا وهو .هجولا اذه ىلع

 نا ماثبلا لها ةداع نمو .اذه رهاظلا دلوا رمعو رمع دلواف دفص ىلا

 يف رهمشاو ةيمجعملا ءاظلاب رمع ىهاظ هل ليقف بالل نبالا مسا اوفيضي

 نعم دالوا ضارقنا دعبو , طلغ وهو هلمهملا ءاطلاب رهاطب تاهللا رئاس

 1 راي ىلوب مه حا ءادشا يفو باهش ىت يد ف دفص رايد تلخد

 نا يلا ًامويف امون لقتني هما راص مث مهفرط نم رايدلا كلت ىلع ًاكاح
 افايو ادبصو اكع دالب ةفاح يف افرصتم راصف ةورثلاو رادتقالا بستكا

 ىلع هدالوا ىلوو هتراما زكح رم اكع لعجو .دفصو سلبانو هلمرلاو افيحو

 5 ع تناكو ىهاظلا ىلع هنما ةيالؤ تحن دفص و !دينم تكف ىعاونلا

 هما تحن هراشب دالب باق لا وتم ٠

 ًاقاس 50 ةيلعلا ةلودلا ىلع رمصم يف كب. يلع ىمع امدنعو :
 3 ىلاءاحورصصم نم .ايولخم كب ىلعجرخ امدنعو هعبتا نميربمع رهاظلا ناك

 لوطسالا اجو . رصمىعةيناث ءالابتسالا لحال نيس ورلا نم دمتساو هيلعالبخد

 ةوادعلاتعقو ءانثالا كللت ىفو اكع ىلا ضيبالا رحبلا يف ناك يذلا ىسورلا

 راصو .هيلع ماشلا نم ركاسعلا ٌتقيسو رمح رهاظ .دالواو بابش ىن نب

 ارب هتيعم يف ىتلا ةيرصملا ركاسعلا قوس رمع رهاظ ةناعا ىلا ًارطضم كب ىلع
 ةيناثلا ةيملا ىلا رح هله يذلا ىبوراين واس

 رازجلا رامخا نم :ىقيس ام بسح لاوملا اذه ىلع ةيضقلا هذه لصفتو

 ةداعسلا رادد نم هبجوت م ةداعسلا راد ىلا ءاحو رمدم نمرف هلا وهو

 ريد ىلا اهنمو توريب ىلا ءاحهشيعتل 9 اف دج املو ماشلا ىلا اهموبلحوملا

 (نانبل) لبج .مكاح يبابهلا فسوبريمالا هاقلتف ١١6 ةنس يف كلذو رمقلا
 ظ ينمو ىلا داع هدنع ةدم هتماقا دعبو مارتحالا ةدايز هل ىرجاو ذوردلا 1
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 0 يز يف رصم ىلا هجوت مهارد الب ةلافسلا يكئرب كانه ةدم ماقا نا دعب 3
 ةرم ءاحو هتس يف يذلا لاملا ذخا لايل ثالث هتس يف تاب نا دعبو ىمرا

 .ماشلا ىلا ىرخا

 ترهظىتلا ةوادعلا ةصرف دجو ماشلا يف هتماقا لالخ يف ١١465 ةئس يفو

 نامع كاذ ذا ناكو قباسلا لاونملا ىلع زوردلاو رمع رهاط دالوا ناب ايف

 اديض صالختساب سمالا هءاؤل ماشلا بناح ركسع ريس بصن يلرصم اشاب
 اشاب ليلخ نيعو ةريثكا ركاسعلا عمل .زوردلا عم قافتالاب رمح رهاط نم أ[

 ماشلانم اوجرخف رازملا كب دمحاب هحصاو ركسملل ًادئاق ًاقباس سدقلا لستم |

 ىلع ناكو اديص ىلع موجهلل اوأيمتو زوردلا ركسمب عمتجا اديص برق يفو
 يلع عم تءاح ىتلا ةيرصملا ركحاسملا عم هشيج زهج رم رهاظ نا

 هيزاغلا لبس ىمسملال حلا ىف نيشرفلا لباقت دنعو ةلباقملل اكع نم حرخو كب |
 ةلودلا ركاسع تعجرو ءايقشالل بلغلا ناكف امهنس لاتقلا مقو اديص برق |

 لوطسالا ءاح كلذ ءانثا ىو . للا ىلا زوردلا عجرو ماشلا ىلا ةيلعلا |

 لوطسالا وه اذهو هيسارم ىتلاو توريب انيم ىلا ةلفغ نيح ىلع ىسورلا |

 رصم ىلع ءءالبتسا مجرتسي نا لجال اكع ىلا كب يلعهلج يذلا ىسورلا |

 | هحولا ىلع رمح رهاظلاو زوردلا نيب ةوادعلا صا ضرع املو ىرخا ةص |

 امدنعو اهلع ةظفاحلا لجال اديص تاهج ىلا اكع نم جرخ روكحذللا |

 روكذملا ىسورلا لوطسالا ءاح ركاسلا عم زوردلا عوج ترسكنا
 ةلوص و دنعو هموت“ شارف يف صخش لك ناك اح اجاض توري ةلكسال

 مث تاناخلاو توببلا ضعب اوببنو دلبلا ىلا ركاسعلا نم ًارادقم هدئاق' جرخا |
 ميك ارل اوداع

 هنس نيرهثعو عبرا ةدم لبملا ىلع 11 ل يذلا روض ضلاو
 ىلرت اليو توري يف ذئتقو («قمزاكفسو» ربمالا هيخانءاىلا همكم كرتو |

 ةعاجرحصتسا توري ةلكسا يف ىمراو انلق م ةتغب ءاح ىسورلا لوطسالا
 ةعدقلا قوقحلا نم رمع رهاظنيب و هنيب ناك امل هنا مث.اهنم رفو باهشىن نم |

 اذال وطسالا باق ىلا لايرفلانءرمثعو ةسخ ءاطعاب هيلاسد ةمدتسملا ةدوملاو |

 لوطسالاءىحم ناك املو.اكعىللا هداعاو كلذ ىلا هناحءاف توري نع علقا وع
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 4 اشاب ناّمع ىلا ىهناوىعدتسا فسوب ريمالا ررضل ل هجولا اذهىلع

 توري ىلع 0 لحال راز را كب دما عم راس نم ردّش هتناعا

 تناكذئتقو توربب نا ثيحو ركبشلا عمت ورب ىلا ًاعم دارو هتتخاكلسراف

 ابلع ًاظفاحم هلعحو رازحلا ىلإ توري ةعلق فسو ربمالا ذتاهش ىب ديف

 تا نا مه ص او ن.روماملا راسو نظفاحملا نه اهف ناك نم رضحاو

 دالب ىلا هجوتو هعم اونا نيذلا هيراغملاو رازحلا ذخا هنا مث . هما ةعاط

 ماهئابو . كلذ ءانثا يف هوصع نيذلا هدامح ىت حماشم بيدات لجال ليج

 رازخلاو كك ةيخاك ةماقال ةحاح نم دعب ش0 تورب ىلا هندوعو ةحاصملا

 نفسو ريمالا ركاذت ميلا ىلا ةيخاكلا عوجر تقو راص امدنعو 5

 هقفاوب يف توريب ىلع ًالظفاحب_ نازل ءاشا ىف روصنم ماا عم

 هنمات نا كل ىتْس ال هل لاقو هبحعتال را رجلا راوطا نا هربخاو كلذ ىلع
 هجارخا ىلع كلذ دعب ردقت ال امف تثو توري ف رقتسا اذاو كصا ىلع

 ةحبصن .فسوب ريمالا عمسي ملف ماشلا ىلا راز را لاسرا بستتساو هاصواو

 ىو ماعلا ىلا كب ةيخاك داع امدنعوتوريب ةظفاحم يف رازجلا ققباو هم

 .ةنمدملا روما مامز كلام راض تور فا يف رازجلا

 يبا نيبو هيب امل ار رازإلا مسادوجولل ًاراركت رهظ ءانثالا اذهو

 يفو .تاهجلا هذه ىف هدوجوب ضرب مل هركذ مدقت مك ةوادعلا نم بهذلا

 تاياثلا هن. ركحذ فسوب ريمالا ىلا ةيفخ ابوتكم بنتك و5 نس
 لاير فلا قئام هدعوو .رصم يف ناك امدنع رارطلا نم تسد

 دنع افورعم راصةدملاهذه يف رازلا ناكو.رصم ىلا هسار لسراو هلتق اذا

 وبا هيلط ام ىلا بيج نا فسوب ريمالا رده مف هبا ًاروظنم ةيلعلا ةلودلا

 ريدكت, نه قانا ىنا هيف .الئاق ناذتعالا نمضتي انوتكم هيلاوتك وكلا
 اءاتعو ةيلعلا ةلودلا

 اهناكرا ماكحاو توري ةعلق نم ا ام مم رتيفرازجلا عب رش كلذ دعب نمو

 هدنعتاصح هياع هصرحوصالا اذه يف رازلا كامهنا فسو رمالا كد امو

 ًارذعتم كانه نم هجارخا نوكي ةعلقلاتاماكحتسا ةياهن يف هنا ظحالو ةبشلا

 ل ىلا هل الئاق ماشلا ىلا بهذو ةعلقلا ريمعت كرتي ناب هيلا 0

 هيتخ
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 أولخدب نا نيحاسملا لبملا يلاها عمو لوالا نع رثكأ اهنيصختو ةفلقلا ماب

 اكلم الو توري نع ركاشملاب تساوت رامألا  كرخ اهذنمف ٌةُدلْقلا "ىلا

 ةاقالملا بلظي فشوب ريفالا ىلا ًاريخ لسرا هدنع امؤاغم راصو رازجلاب

 ةعابلا ضعب عم وه نوكخي, هنأو ةمضاخ ا ةدام عطق لال لحت يف هعم

 عم فسوب ريمآلا ءاح ةجولا اذه ىلعف اضرا خحاشملا ضعب عم فشوب رتيمالاو

 فسسوبريمآلا عنقاو ةعجارملا يففطلتق ثؤري برق ةغم قالو ةليلق ةعاج
 هجوتبو تؤري كرت اهدعب هناو ًاموننيعبرا ةلهم هنم دخأو سئاسدلا عاونأب

 يلا فسوب ريمالا داع كلذ يف امهنين ترخ ىتلا ةلواقملا ىلع ءاندو . ماعلا ىلا

 ةعاقلا مزاوأ ةفاك متانا دعب ف راهن اليل دهتجاو توربز ىلا زازملا عجرف لبجلا

 ماكقلا ىلا عوخرلاب فسون ريمألا صأ .هءاح امون 4. ةذه يف“ اهئامهمو

 ريهالا ضال تفتلي لو فالخلا رهظاق ةلؤاقملا هيلغ تمق ويذلاءدغول ًازاجتأ

 بهن ةعاقلا يف نيذلا ةبراغملاب جرخم نيح دعب ًائيح راصو روكذملا فسوب

 ركحاشعلاب فسوب ربمالا ءاح كلذ ىلع ءاسو .جراخلا يف ىتلا ىرقلاو داللا

 لوطشالاىعدتساو هدجتاف رمع ىهاطلا دختتساو ار توريب رصاحو ةرارملا

 دع ١ سك ةلان هه دعوو صربق يف ُدْنَقَو ناك يذلا ىمؤرلا

 ىلع هللق لسرت داو لوطسالا رضُغخ رازخلا دب نم توري صالختسا

 00 ةارأ هذه كلذ لصتاو ارخخو (ر ةزوصخت ثسمأو ٠ ًارخخ توري

 ةعاقلاملسا ىلا ذّئنيَح رازلا رطضاف ةريخذلل رثا قس ملو سغالا فتشاو

 عقو املو ررتض هلاحرلو هل لصحم ال نأ ظرش ىلَع رمت رهاطلا ةطساوب

 اهملس وهو رمع رهاطلا لاخر نف دمتغم ىلا ةعلقلا لس كلذ ىلع قاشنالا

 ىرجاو رمح رهاطلا ةغامح عم اكعىلا كلذ دعب رازملا بهذو فسوب ريفالا ىلا

 ىئاوملاو باوذلا نم هحاتحم ام هاطعاو ةدئازلا ةياكرلا رمع رهاطلا هل

 ةروكذملاِبا وذلا ىلع طاتحا ايلا هوضورعاو :ماقلا ققمد ىلا از زدم هلسراو

 : نأ دغن فشسوب ريمالا نا مث . رمح رهاظلا ىلا امداعاو اهدر نع عنتماو

 || ءاقف لوطسالا نادضوق ىلا اهعفدو سك ةئاّتس اهلاهأ ميغ توري لخذ

 1 ةلواقللا طرشب 5



 ( علب

 تلد دق رمح رهاظلاو فسوب ريمالانبب نمز ذنم تناك ىتلا ةوادعلاو
 نع وفعلا بلط يف رمع رهاظلا ركتفا كلذ لالخ يفو ةبحلاب ةيضقلا هذه يف

 عم نسق ١ كلا عفدب هدعوو ماشلا يلاو اشاب نانع كلذ يف رباخف هروصق

 ةئامعبرا عوطقملا هجوىلع ةنس لك يف عفدب كلذ دعب واديص ةلابالاوما اياَه

 دجو دقو .همرج نع ةيلعلا ةلودلا وفعت نا كلذ يف طرتشاو اسك نيسخو

 ناطلسلا ةرضح ةافوب دئَتقو تاهملا يف ماشلا ىلاو اهرمن ىتلاتانالعالا نيب

 رم رهاظلا نا هيف ام ةلمح نمفسوب ريمالا ىلا اشاب ناع هلسرا نالعا نطصم

 يف ةيلعلا ةاودلا ىلا انف رطنم ةيفيكلا ءاهناراص هناو ةيلعلاةلودلل هدابقنا ضرع

 الاد ىلإ ًاضنا ابوتكم لسرا رهاظلاكلنككو .هنع وقعت“ اما ]تل س
 نيو هنس تناك ىتلا ةدوربلا نا ضرعو هروصق نع وفعلا هيفيلط ةداعسلا

 ةيفبكلا ءاهلا راص اذكهو .تيغلاو تلاز تاهملا هذه ركسعرمس اشاب نائعلكو

 ىلا ةيلعلا هلودلا هتباحاف روكذملا لاونملا ىلع اشاب نانع فرط نم راعشالاو

 راطقالا يف قافولا نسح لصحو اهفرط نم ءاهنالا لوبق ردصو كلذ |

 ةلئاغلا تفرصناو فرط لك ىف ةعاطلا ةلك تدحناو ةبماشلا

 نع نإ ةوادعلات نيطوب [ىثك مهد لت مل داحنالاوةبحلا هذهنا ريغ

 نم رثكأ يف ماشلا نم اشاب نانع جرخ كلذ ىلع ءانبو فسوب ريمالاو اشاب
 برحلل ءىبلا دنعو عاقبلا يف همايخ بصنو دونملا نم افلا رشع ةسمخ
 هركاسعب ءاخلاوتمىن اشم خيش راصن ففيصان خيشلاب فسوب ريمالا ناعتسا

 ماشلا ىلا ًاعجار اليل رف اشابنائعب ريخلالصتا املو هل ةدجن عاقللا تاهج ىلا
 ةلودلاىلا ربخلا راطو مايخو عفادم نم اهفامو هلاقثا اوببف زوردلا هعبتاو

 دمش ىلا ماشلا ةطخ تلاحاو ةرازولا بقل اشاب نائع نع تمفرف ةيلعلا

 ملظعلا اشاب

 قارعلا لاوحا ىف

 ارك حو مهتم وكح ةمصاع اهولعجو نويسابعا ءافلخلا اهاسا دادغب ةنيدم
 تلخو ايو قانا قاقعلا, اقنع ميدقلا نم تناك ىتلا ةيقارعلا دالبلا ةرادال

 ل يلاو ةراظن تحن داركآلا دالب تاعج ةيلعلا ةاودلا ةزوح يف 1
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 تناكدادغب يلاو فرط نم يدلرويلا ىف نوكي. منا صا بصنو لزع 8

 قاحوالا حالطصا بيرت ىلع ةدودعملا توبلا يوذضعب يف ةرصحنم ةرامالا

 نابابلا ءاول يف نيفرصتم اوناك ةوقلاو رهقلاب مهناف نابابلا ةلئاع ءانسا امس الو

 لتاقيف نئاغض مهنس تناكو.داركآلا دالب رئاس يف ايراح متموكح ذوفت ناكو
 3و تقاض اذاو دادغب ةالو ىلع نايبصعلا نورهظي اناحاو اضعب مهضعب

 نعواخال تاهملا كل”كلذل تناكف نارئا دالب ىلا مهتهجونانع اوفطع لاخلا

 تاقوالا ضعب يف نابرعلا فئاوط تناك ىرخا ةهج نمو لالتخالاو نتفلا

 لااوتلا نم حيّرس ال 0 تاهح كلذك تناكف ناصعلا نورهظي

 ًاعدق ناك ةينسلا ةنطلسلا رقم ةداعسلا راد نع داللا كلت دءلو كاسرالاو

 دادغب ةلابا ةرادا يف ةبوعص دجوب

 قيفوتلا ةيانع هتظحال نادم ماط روبهشملا اشاب نسح نب اشاب دمحاناكو
 اهملا تاسرا .١١ ةه[:س هتافو دعبو ةديدم ةدم داللا كلت ةرادا نسحاف

 مهنا عم اهتزادا نسح ىلع قيفوتلا مهدعاسي مف نيعباتتم ةالو ةيلعلا ةلودلا

 دحا ىلا كلذ ةلاحا مزاللا نم ناكاملو مهلا ر وظنملاو نيزيحتلل اءارزولا نم

 اهلخاد روما ىلع فوقولا اوبستكاو دالللا كلت يف اوررت نذلا لاحرلا

 "00000 02 ىنلا اكان ناءاشت نا كيحيو ١ اهتاف ولعت انوزوحا و اهجواخ و
 راض مث هيلا ىموملا اشانلل ةتاضكا ةمدخ يف ةدددم ةذم فطظواشاب دما

 كلذودادغب ةبالو عم ةرازولا ةينار هيلع تهجو ةيناريمريملا ةينر نف هل ًارهص
 مهمدختتساو تاس 1 دع وكيلامملا نمار يشثكىرتشافو ١ +« ةنس

 ذوقن باب دس ماق مث ةمهملا حاصملا رئاس يفوهترئاديف ةيصوصخلارومالا عج يف

 مهنا ى ّجح هل لو ا تا تاهحلا كلت ٍى ناد تاولا توبلا يوذ ا

 ها رانا ءارعالا" نما وا ناب رعلا نئاوط نم ناك ءاوسهسأرعفرب نا دحال نك

 نيب كلذل رمّتشاف ءامدلاب اهغصيو ىلادللا ف ةراغلا نشب هنا هتداع نم ناكو

 ةدمدا دغرب ماكحالا طبرو | ملع ردتفاو رومالا طبضل قفوَو ةليل واب ناب رعلا ْ

 ' روهظل دادغي ٍِق انا حف كلامملا فاح هراثتعا ةدابز بيسو  هئس رشع ىتا

 كيلاثملا قع نمل وكلا قاحو

 1 ريح لصوو نيعيسو ةسمح ةئس رولا اشانلا يفوت امدنع هنا 07

 روي ط3 "دوم هب هج:



  7ظ ١

 ٌ لهانا مث هقرلا تلايا ىلاو اشاب نيدلا دعس ىلا دادغب ةلايلا تهجو ةداعسلا راد / :

 دحا نييعت اف نوبلطي ًاضعب اهضعب عشب رضاحملا هرفس لق اولسرا دادغب
 دادغب ىناقحالو ًاقباس اونيعتومهرهظا اشابناياس ناك نيذلا ةعبسلا ةيادختكل
 دادغب ةلايا هن دهعل تهج وو ىلع انك مْ نم بح اف نير بتعم و نير وظنما و راصو

 ظ نس ةدم قف ووتافصلا حودمت الضاف الجر ناك ًاضيا اذهو . ةرازولا ةينار عم

 ءارغال اورداب هل مهتنقاسحو تاوادخستكلا ةيقن دسح ىعادب مث ةلايالا ةرادا

 بيداتل رداب كلذ سحا املوهيلعيرصعتلاو هتداضم ىلءءاهفسلا ضعبو عاسالا

 مهدحا ةسانر تحن اوعمتحاو ةنتفلا ران تاوادختتكلا دقواف ءابقشالا كئلوا

 ١و0 ةئس كلذو هومدعاو اشاب ىلع اولتق ةباهلا يفو كب ادختتك رمع همسأ

 ىلإ دابنب 'نطح هدارصو لصالا ىيشااخاب لنا مدس 007
 ريرحت يف .كلذ اوضرع اذا مهنا اولاق ىمالا اذهيف مهتظحالمىلعءانسو مجيعلا
 لقاع رمع ادختتكلا ناو هتلئاف تعفدناو الاح ِهِلََش اورداف ةحلصملا رخاتت امر

 ترطضا لاخلاو تقولاٍب اجلا بسحم ةيلعلا ةاودلاف ةكلمملا ةرادا ىلعديشرو
 ادختك رمع ةدهعل ةرازولا ةبتر عم دادغب ةلاياتهجوو مهلط ةقفاوم ىلا
 مهسفنا اولعج نا ىلا لاخلا مهقاسو هجولا اذهب مهمارمع تاوادختتكلا لاتف

 .دعبو هنودرب ام لك ءارجاب رصم ءارما ديلقت يف اوذخاو(نمهلوك) قاحو
 نيزيحتملا نورهاصي دادغبالو راصو ًاضيادادغب يف كيلامملا ةلئاغت رهظكلذ
 ًاديور ًاديورف ةكلمملا روما مامز مموملسيو ادختكلا نم نولعجو مهنه

 يالواه يدساب دادغب يف دقعلاو لكلا راص
 ناك دتاذ دح يف وغوهجولا اذهىع دادنب بالو روك دل اش 0

 بداو سانلا بهرا هما ءادّنا يىفو طبرلاو طبذلا ىلع ًارداق اعاحش اناذ
 هتدش نم نوفاخم سانا راصف ناصعلا قيرط تكحلس ىتلا رئاشعلا ضءب

 نيتاثا ةئنس برح يفو ةحارلا ىلع همايا رثكأ تضمو هتلوص نم نوشعترو

 دحا سحب مل هناف دادغب يفالا تاهملا عيمح ن٠ ةدوقفم ةحارلا تناك نينامثو

 ةحصلا هجو ىلع اهل لاش ناب ةريدج تراك كلذدو ةحارلا مدعب

 : مالسلا راد

 ا ةزياق ةدم يفو لالا ريغت نينامثو ةتس ةند نوعاطلا رهظ امنكل
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 تلق ا ةأرما مو امباوبا تقلغا توب نم مكو ىرخا رايد ىلا فوحخلاو

 بارخلا ىلا ةرامعلا نم هيلع تناك ام دادغب ةسدم تالقناو

 فوخ عفدناو رانلا كلمت تفطناو ءالبلا كلذ عطقنا رهشا ةتس دعبو

 كلذ دعب تناك ناو ىهو هلحم ىلا براه لك داعو مميشخ تلازو .سانلا

 ىلا جاتحم ةعدقلا اهلاوحا ىلا اهتداعا ناف رامعلا ةروص اهبلع ترهظ
 نيذلاو راوطالا ونرحم سانا رومالا يف رظنلل اهف قس مل ذا دبدم تقو

 رمح رطضاف اهجراخمو ةكلمملا لخادم نوفرعيو لاغشالا يف مهؤارا عفنت

 ديب ماكحالا تراصو برعلاو. داركألا نم لاهلا ضعب مادختتسا ىلا اشاب
 ىلع ةبولقم ةمهملا طاصملا تنابو ماظتنالاو ىنغلا ةدليلا بستكت مف اهلها ريغ
 ةراثاو مايقلا يف صرفلل نودصرتملا رئاشعلاو نابرعلا ذخاو ةلطعم اههجو

 ةهج لك نم نقلا
 عقو ام ببس كلذو ماظنلا ةرتخم ءانثالا كلت يف داركآلا دالب تناكو

 لادحلا نم نابالا ءاسما نب

 ناربا ىضارا لاوحا

 اا 1 هلا لوشن نالاو هاش ردان راخا نم اهرط ًاضاس انركذ انك
 ءارمالا ضعب هفلخو لتق نوكلا ىلع ءاليتسالا ىعادب ةدمشاطو شاه

 هسفن هتعدو ايركسع هنوكك هاش ردانو ءىشنم نك مل هنا ريغ هناكم سلجو
 اذه عضوو ناربا هاش راص نا ىلا هعسو لذب نوكلا ىلع ءاليتسالا ىلا

 لالقتسالا ىعدب مهنم لك راع "كلل راق مجعلا ءاسما راكفا يف مالا ركحفا

 دالوا دحا سلجم نا هيعسإ دصقي مهضعبو اعف نركب لإ يعم مهضعف
 نفلا اوراثاو ناريا ةككم تحن ىلع تادازهش مه نبذلا ةيردانلا وا ةيوفصلا
 هما رألا كملاملا ىقاةيح لك نم كلذإ فس

 ا لبا ءركلاو لدعلا كلسم كلاس .ناح مرك دنز ناك ا نكل

 سراف تاهج ىلع ىلوتساف نيبقالا ىلع بلغو هعوج ترزكحف هتهمل ناربا

 6 اهناف ناحرذا دالباماو ناسارخ دالب رثكاو ناربا كلام نم مجععلا داع
 ذى <

 ا نم مهيلع ىلوتسا املاهلها رثكأ رفو ةرخالا رادلاب ةديدع سوفن
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 ع داشالا هحو اورهظا ما الا نيلقتسم ءاصا يدا ينتناك ناوأ

 اهريغو ايادحلا لاسراب هومدخو

 كلذعمو ناربا كلامم يف القتسم 6 ةروصلا هذه ناخ ميرك راصف

 بقلو هموسر عيمج يف مههذمو ةيمامالا قيرطىعدا لب هاش هنا عدب مل هناف

 هاش لككوب هسفن

 ردان مهذخا نبيذلا رافنالا دحا وه اذه ناخ 2 نا لبق ام ىلعو

 موقلا نم مهو نيعبرا ةنس داركألا نم ةيدنزلا ةريشع نم ًاهركح هاش
 زاريش تاهجح يف نيئطوتملا ةعيشلا ةالغ نم هيارغلا بهذم نيكلاسلا

 لداع هبخا نءا مدخو ةدم هاشردات مدخهناو . نالاحرلا بارعالاقيرط ىلع

 ةينر ىلا لصو نا ىلا ىئايثوا ةبتر زرحاو ايركسع هنوكب اهريغو هاش
 بقلو مجعلا ةروث ةصرف سلتخا نيتسو سمح ةنس لالخ يف مث ىئاكي
 اعجرص راص انيمحم 7 ةنس ءانثا يف مثهريغ ىلع بلغتو ناخ ةيئرب هسفن

 ءالصالا نم نكي مل هنا ثيحو .نارئا يف القتسم ًاكاح وتاهجلا كلت يف لكلا
 هنا ظحالاف مهدنع فورعم سس يذل سيل ماش نوضربال نويناربالاو

 مهركذ فلاسلا تاهاشلا نم هريغ قفاوي مل اك قفاوي مل ةنطلسلا ىعدا اذا

 ةميظعلا ةردقلاو ةوقلا نم هبستكا ام عم هاش ردان ةبقاع ءوس يف هل تناكو

 لكو مساب هلالاقتسالا زرحاوهاش ناونع نع رظللا فرص كيذلوىرك ةربع ١

 نم مه دتعي نيربتعم ءالفك ذخاو ةموكحلل ةمصاع ًازاريش ذختاو ناب
 تاللابالا وبصانملا مهملا هحو 3 نا و دالب يف نيزيحتم لا معراقاو ءارمالا دالوا

 نيعبرا هدعب نم هلنرذو وه مكح ةروصلا هذبمو انفو ةيركت اذه يأوقف

 ةيدنزلا مهل لاَغو ةئس

 دحاولصا نم اوبعشت دركو كلو ناروكو يرايتخحتو رول فئاوط نا
 ٍِق ًاىدق نيبنطولا نم مهنا عم ءالوهو ةديدع نوطب ىلا بعش لك مسقناو

 اودتماو ةميدقلا ةميسملا عئاقولا نمابوىه لابحلا ىلا او زاحنا مهناف ناربا دالب

 ءاليتسالو شعصو ةيطالم راوج ىلا زاريش ةكلمت يف ةعقاولا زمره رايد نه
 ضعب يف مهقافتاو مهداحتا نكل مهسنو مهلصا اوسن مهلع ةيودلاو ةلاهجلا

 كلذلو دحاو لصا نم ماب نو ارعشلسا مهلعج ةعدقلا تاداعلاو 0
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 داركحالا لئاق نوطب نم نطب ه ناخ رك اهنم ىلإ كيرا ةارمعو

 8 ا ردا ةلود تلاَز املو : عبطلا نشخ ايدرك زوكذملا ناخ منرك ناكو

 ىلع هبلا راشملا ناخ 0 ناربادالب يف جرملاو جرحا نم عقو ام ءاننا

 00و ةلملسلا نم هلا قفنا امن زيحاملا نحعتملك وهز (بتطاس“ ىسركا

 تمءقوو ةيناربالا كلامملا كلتكلمب لقتسا اع قاعتس امو ماكحالاب ًاريبخ ناك
 اورختفاو هب اوهايثو هذوفنل ةيوقملا داحمالا ةريغ ةموقرملا فئاوطلل

 باسالا هذلو هفرطل ًاعيج اويذجتاو هيلا اولامو مهنم اذه لثم كلم روهظب
 ةسورحلا ةينائعلا كلامملا ةامح نم ىهىتلا داركآلا دالب لعةظفاحلا سما ىبسما
 ا ةتفاجلا صادابا طوتملا دادغب ةموكح تناكو :ةمنظع. ةيوق ةيهالس احاتح
 .تراص اذهؤ هنا قبس م كاذذا راكفالا ةشوشم ماظنلا ةلتخم داركالا دالب

 رطخلا ةلح يف ةسيا تاهملا كلت

 يف هتموكح ىلع تقداص ةيلعلا ةلودلاب روكذملا ناخ ميرك ربخ لصتا املو
 ؟روهام 4لسرا ناح ديملا دنع ناطلملا ةرضح سواح ءادّسا يفو نآربا

 عازنلا مقو امدنعو نوبامهلاهسولجم ايف هرسشب ةينوبامم ةلاسر الماحاصوصخم

 تب رطضا ةكلمملا ىما لالتخا ببسب ضعب ىلع مهضعب ماقو ناربا تاناخ نيب

 سانلا نم ريتك ناكو ةيلعلا ةلودلا نم ةياّلا ناحرذا لها تبلطو يللاهالا

 راك لارا فارطا ضعب , ىلع ءاليتسالا ىلا ةريثك تارم اًهوقوشو اهوغر
 ةدهعلا قح تعارو تضرعا اهناف كلذ عمو ةفلك لقا ًانكمب ذئتقو اذه

 ةكرح عوقو نعتدعاشف هاش ردان نمز يف نييناربالا عم تدقع تناك ىتلا

 عش مل كلذلو ةقاك هسورخلا ايكلاع ةعسو, نا" تارو :ةروكذملا ةدهعلل ةفلاخ

 ءاسعالاو ءارزولا ىلع هيبننلا ىرج لب. ةيناربالا كلامملل ضرعت يتدا

 قوقل ةفانمو ةدهعال ةفلاخ ةكرح اورجن ال ناب دودملا ىلع نيدوجوملا

 دعب مث ةيلعلا ةلودلا ةهج نم انما قا 5 رك راص كلذ ىلع ءانبو راوملا

 . داركآلا دالب لاصم ببس. نيتلودلا نيب ةدورب تلصح كلذ

 لل
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 (ءنعز

 1 نابابلا قاجو 37
 قاحو ثدحأ /انعا هيقفلا ىعدب نربتءملا نم لجر (ردجو ) ءاضق قناكأ

 يف ىرخا تاواضقو رازابرهش ىلع ىلوتساو ودوام هنا ماق مث ناباثا

 ١٠١١ ةنس كي ناولس هنمال ةيلعلا ةلودلا تطعا كلذ دعب مث تاهملا كلت
 ركسعلاعم داع امدنع اذه ناهلسف نالوج هرق ءاول مساب تاهل كلت ةموكح

 تناك ىتلا عضاوملا نم ليلقلا ىتبو هنردا يف يفوت ةناتسالا فرطل ينوباعشلا .

 ءامدقلا اهوفرصتم هزاح دقف اهنمرتكالا اماو كد ركب هسا دب هفرصت تحن

 ءاوا ىطعأ ناربا عم ةدم دعب برملا عقو املوأ . ( هنكتز ) ةريشع مهو
 هنا ىلا قالوب قوغوصو هنس ىضارا يا نالدرا مامشنا عم نالوج هرق

 هنساو اشاي دلاخ هوخا :ةموكحلا ىلوت كلذ دعب و اشاب كناخ وعدملا رخآلا

 ىلا ًاضيا ريرحو ىوكح يءاول ىلا نينثالا نذه ةدم يفو اشاب نايلس
 طلس نينثالا نيذه مايا تاهللا كلت يف ءاشردان مدقت دنعو . نالوج هرق

 اشاي دلاخ خا دالوا دحا كب ؛ ميلس همسا الجر تاهحلا كلت ىلع نويناربالا

 | نماحشالا نا م روكذملا ءاوللا يفرصتم قابس يف دع ملو ربتعي م كال
 لعل قر دطلا لح مل نييناربالا ةيهاظمب ةرادالا ىلع ا ا نذللا

 ًايخيرات مس 2

 دومحواشاب دمحاو اشاب دم هنوخانيب ةيفرصتملات راد اشاب ب ناواس دعبو

 ةب وانملاب ءاوللا كلذل افرصتم راص مهنم لكو اشاب

 لا دادغب يف نوميش نابابلا ةلئاع نم ةيفرصتملل نوحشرتملا ناكو

 ام ىلعمث فرصتملا ىلع ءابقر مهنم نواعجم انايحاو ابازحا مهل اوُذْحَخ نا لجال

 هذهل ةصوصخم ةرييك راد ًائاد دادغب يف دجوت ناك كلذإف مهتحاصم هيضتقت
 نم هل حشرتملا هيلع لعجم ةلئاءلا هذه نم افرصصتم ناك صخش ياو ةلئاعلا

 هيلعلا ةلودلل هتندوبع ٍِق مهدحا صلخا اذا كلذل اوراصو هلاوحا بقارب

 نييناربالل الايم يناثلا فرطلا نم هل لباقملا نوكي
 دادغب يلاو ىلا نيداقنم اشاب دومحمو اشاب دمحا ناك ةروصلا هذه ىلعو

 برحلاف ةلخابو نييناربالا ىلا ًازاحنم اشاب دمع ريكلا اهوخا ناكو داحتالاب 5



 (؟14)

 ا 021 تناك ةباهتلا ىفو ةريثكا لئاوخ روهلظل انس تناكنيظرفلا نيب تندح قتلا ؟
 رتل الا يف هدينس < يارا برحلا

 كارا ىلإ شاين دما ءوخنا .لامو. دادغبب : ىلا اشاب دم لام .هدغبو
 12 نإيالا ةفرصتما تاررقتلسالا رنا ينو ةريثك دسافمت رهظ.ًاضإا . اذه نمو
 0 نيعستو ةعبسو ةئامو فلا, ةنس ىلا ةيفرصتملا يف ىتبو اشاب دومحت

 اشان دمحا دالوا اشاب دلاو اشاب ميهاربال ءاوللا كلذ راص هدعب نمو

 ناءاسل مهدعب نمو اشاب دومحم دالوا اشاب نمحرلا دنعو اشاي ناّْعل اهدعبو

 عباتتلاب اشاب دلاخ نباشاب دمعو اشاب ميهاربا نبا اشاب
 نيب تناك ىلا ةحاشملاو ةبقارملا نم ًائاد نوعفتس اوناك نويناربالاو

 اذه ءاغلا راص مالا ةيامن يفو مهلئاوغ نم دادغب لخ ملو نايابلا ءارما

 فورعملا كب ريعو اشاب دومو اشاب ناولسو ٠ هؤارصا تقرفتو قاحولا
 ىموملا اشاب نمحرلا دبع دالوا مه اننامز يف ع مهؤامسا ةمولعملاو نالا

 ام اشاب ناملس دالوا كب دمحو كب رداقو اشاب هللادنعو اشاب دمحا و . هيلا

 ؛ ةايللا دبق ىف نالا ىلا وحرب

 ةبصق يف هركرم راص ريخالا يفو نالوج هرق ءاوللا اذه زكرم ناكو
 دلجلا يف قاب كلذ ليصفتو .هيلا ىوملا اشاب هاربا اهأشنا ىتلا ةينايلسلا
 ٠ ثلاثلا

 ةمئاخ

 ١١ ةنس يف لودلا راس عم اهتابسانمو ةيلعلا ةلودلا لاوحا سرهف اما

 00 دلد دعب ترهظولا اهعئاقو اماو هناس راض يذلا لاونملا ىلع ىهف
 اذه دعب ىتلا تادلحلا يف ىلاعت هنمب اهنا

 باتكلا ءاننأ ف امم اندعو ىلا قاروالا 0

 عئاقولا دئارج ىلا اهمدقبل يدنفا فصاو ابك ىتلا ىبراقتلا روص

 اهعمج ىتلا
 مكدبع ضرع

 ١" رخاوا نم تادلحم تس يف كد يرون لبق نم اهررح ىتلا عئاقولا نا
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 نم س 7 ام تفرصو د دياوقلا ترث د هيسانم لك دنعو د ف

 دوجولا اذن قا زو ام اهلا تقللاو تممضو ةيملعلا ةمكللا ةعاضب دقن

 ن الاىلا مكدبع ةيوماك هند ارت هم ذل ثداوحلاو ةيناوددلا عئاقولا نم

 قوامها س واحلا ذنمت رهظ ىتلا عئاقولا عيمج زجاعلا ىملَغ روطسلا فئاح تنزو

 دعلا اذهل مظعلا رخفلا بجوا سما اذهو اذه انموب ىلا نميلاب نورقملا

 نوكتلا لبق نم اهتررح :ىلا ةروكذملا ةدينللا ءازجلالا نا ثيحو 1

 يفنادلجم الوا مدقت دقو اهديلجنو اهيهذت ىرج لوالا داحملل ًايناث ادا

 ثادلجلا عم ةروكذملا تادلحلا مكتيفصا يلاممل مدقا نالاو ةميدقلا عئاقولا
 . مراكلا | , ةقوسشحا ا ةرشحلا روضح ىلا مهعفر لجال ةيقابلا ةعب رالا

 اعأنب اس كر ىعم فيلاتلاو ءاشنالا نف يف ميدقلا مكدبع ناكل

 ةدافاومالكلا كمس يفيراءتخا ريغب عقا ولا يروصقنوك. نا مح رتساف لقاب نم

 ىضولا نيعب .زجلاعلا اذه ناثآ ىلا اور ناو مكونع 0 [ووتسم ماررملا|

 ناسحالاو فطللا هل نم؟ةرضحل نامرفلاو صالاو

 رخآ ريرقل
 سماخ نمرا رمتسالا ةيدالا ةيلعلا ةلودلاىفتعقو ىتلالاوحالا و ثداوحلانا

 تررحم ةريشع تس ةنس ريا رفص ةباغ ىلا نيتئامو فلا ةئس مرح رثع

 اسلا مكماقم يللاعل تعفرو لالا بيثكلا مكحدعع مَ الاجاو اليصفت
 ىتلاو بهاوملا اهف ةروصحلا ةيناهاشلا ةرضحلا ىلا اهمدقتو اهضرع لجال

 تلاواحل ةيراهن ال ىتلا عنلا ىلوا تايانع نك ناو لامآلا يوذ لاقا د
 ًاهجو يللعجت نالا دخل زخاعلا اذه قح يف مركلا ةولج يف ةرهاط 07

 ءاحلاوبدالا ةْل يف اًسرغ ريقفلا دنعلا حبصاف ناسحالاو ةءورملا فاطعتسال

 نع ًاضيا ءاضتسالا ةروص ناهظا نكل تايعدلا نم لحا فلل 00
 صوصخلا ىلعو ةيدوسلا مسر نع احراخ ا منا ءايل وا مراكمو فاطلا

 لك ىلع ىناعج ىلاعتو هناحبس هريدقت ىضتقمم هيف تءقويذلا يف اجفلا ءاضقلا

 ا نا محرتسا ةيناورسخلا ةقفشلاو ةفارلل قحتسملا فيعضلا ديعلا انالاح م
 تل ف ا ا ا داق ا ل وشم د هي دوس راع عادل ّى



 (؟دحد)

 نا رادقم مض ريصب نا نيرق ةباصالل وه يذلا نيزرلا 0

 | د يذبملا فوط نم "اه .ناسيجالا زيصيبا ىلا: ةينوناهملا ةيطيلا ىلع
 نم لابعلاو دالوالا رتسي لحم ءانبل ًارادم نوكتل ةنس لك يف عئاقولا ءازجا

 نامرفلاو صالاو ةلذملا

 رخآ ريرقت
 . ةلودلايفمايالا رورع ترهظ يتلا ةيناودلا موسرلا وة موبلا ثداوحلا نا

 لكيفو ريرخلا شّقن ريقفلا زجاعلا لَه مقرتو ررحت تناك ماودلاةيهالا ةيلعلا

 يلاعمل مدقأ نالاف رونلاب ةعماللا 5 روض ةرم ضرعت تناك ةنس

 ثالوت ىلا ثداوللا نم  يرحتلاو ةقذلا لامكب هتمظنو هتعمح اه مكتيفصا

 ىلا ةرمشثع تس ةنس رفص نم كلذو ةدحاو ةلس هدم ف ملاعلا ةخشم نم

 تقلعت اذا اذهةعيفرلا ةيناهاشلا ةينارملا ةبتع ىلا عفرتىيل ةرمشع عبس ةنسرفص

 نامارقلاوو "نعال و قياسلاك رو 0 رخل ”نضرعب ةراشنلل مكتدارا

 دمحا فصاو هدنب نيرتلكا > دنسم مج هش بيز تبقنم
 هانعم صخلم

 ديؤملا ىئاسلا كلملا دبع نم دمحا ؛فصاو يدساب مكدبع

 دحمملا سرفلا كلم مج قوف عفت ص هدنسم» كلم

 (؟) ورمت

 اسئرف كلم سداسلا لراش ىلا كنلرومهت بوتكم ةمججرت ةروص
 ع ديز ناكروك روع ريكلا ريمآلا

 ا اق يحلا اذه نم مالس رمل ةنام اج رف كلم لقيلف

 ريبكلا ريمالا ابا تنا يبلاعلا مكيارل ضرع. ةيعدالا غيلبت دعبو .ايندلا رد

 مكب وتكم رضحاو انقرطل رضح ظعاولا بهارلا خالا سوقسيسنرف نا

 ..انررسف مكتمظع ناشو ببطلا .مكمسا نءرييكا ريمالا اها ال حضواو ىولملا

 ةوقتاعج ىلاعت يرانا نوعب و دا "اي انهذ انا اما نيم .ارذكهو ادح

 ضخ سم يناوج الا مكروضمل تاسرا اذه دعو .ةلادكمضم مكادعاو انتادعا

 58 ا كل 1 نك نا قو اهلك زرغرو سرعب وهف ناجم ةييدم 5
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 17 لصحيل مككيفاعو مكتمالس ربخ ان وملعتو مكلئاسرب انولصاوت نا ريكلا 1

 نيم ركم نيززعم مهكسك اننا م انفرطب مكراجت نا غل مزاللا نمو رطاخلا

 مه وكر الو مهرطاوخ اوسطو مهو عاف م 5 رطل نوهذد ارا فلدسا ا

 قبتلف لوقا اذه دعبو دحا نم يدعت وأ رجز محل لصحيف ركراظنا

 مالسفإااو رفلظإلاب .ةديدغ انيس مكتاود

 فرط نم لسرا ىذلا قوامها نوتكلا رود هرجرت

 اننا د كلم سلسلة ىلا ناماس ناطلسلا

 ندعملا ىطعملا ىنغلا ىلعلا هللا

 ديس تازحممو هتملك تلعو هنردق تلج هللا ةزع ةرضح ةاج

 هلع ىلاعت هللا ىلك ىف زامل نس ءايفصالا ةقرف ةودقو ءاسنالا ةرمز

 ريمعو نركب نا د ةيامح حاورا سدق .ةرزاومو تاكربلا ةريثكلا سو

 ناطلس انا هللا ءايلوا عيمجو نيعمجا مبلع ىلاعت هللا ناوضر ىلعو نانعو

 رحبلا نطلس نيضرالا يف هللا لظ كواملا جوتم نيقأ وخلا ناه ربو نيطالسلا

 ىذ ةيالوو مورلاو نامرقو يلمورلاو لوضانالاو دوسالا رحبلاو ضيبالا
 هكفو رصمو بلحو ماشلاو مجعلاو نارذاو ناتسدركو ركبرايدو ةيردقلا

 اهحبتف ىلا" اضم 1 ريتك كلامو دلل ب رعا عيجو سدقلاو ةئسدملاو

 ىرخا دالبو مهنيهارب هللا رانا ةرعاقلا متو ماظعلا يدادجاو مارك ١ يابا

 ناطلسلانبا ناخناهلس ناطلسلا انا رفاغلا فيس. ىتلالج دب اهتحتتفا ةريثك'

 :ىلا لصواسنارف ةيالو كلم سيسأ رف ىلا ناخ دزبإب ناطلسلا نباناخ ملس ا

 طيشنلا نابقنا رف مكعبات عم هومتلسرا يذلا ب وتكلا نب نيطالسلا ًاجسلم باتعا

 ىلع ىلوتسا مكودع نا ل ًايهافش اه هومتيصوا ىتلا رابخالا ضعب عم
 صوصخ ةبانعلا ددم بالا اذه نم نوعدتستونوسومزالا مكتاو مكدالب
 طاحاو ةيناكولملا انتثدس ريرس باتعا ىلع ضرع هومتلق ام لكو 5

 سيح نه بحت الف نو هماعب راصف ليصفتلا هجو ىلع فيرمثلا ىملع#هب

 ابا ناف رطاخلا لوغشم نكحت الو ردصلا حرمشنم نكف مهقبضو ملولملا

 مشل نم نيلا+ اونوكي م مهدقأ سم هللا روت ءاطقلا يدادحاو ماركحلا :
 ممم سبي سس سس يسب بم آآآ]ا
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 يفو مقر ىلع نوكلاس ا نكنو ودعلا درو دالللا 00 ا

 هلا 1 راو البل .الوخو ةئصحلا عالقلاو ةبعصلا دالبلا حتفن تقو لك

 قاب اماو هتئيشمو هتداراب ريخلا رسس ىلاعتو هناحبس قحلاف 30 انفودسو

 ًاريرحن اذه مكمواعم را نم امتومهش رابخالاو لاوحالا

 ةئامعسل و نيثالتو نينا ةنتن نيعيبرلا رحل روش لئاوا ِق

 ةملعلا ةنطلسلا راد ماقمب

 ةيمحلاةسورحلا ةينطنطسقلا

 ناودلا ىف اشا ميهاربا هدروا ىذلا ىمسرأا قطنلا ةمجرت

 ناجلس ناطاسلا رصع ىف اسنرف ريفس ىلا ىلاعلا

 ةلودلا ءالكو عم يملاعلا ناويدلا اذه يف موب لكانعاتجا ىف ةمكحلا نا

 ةكوشلابحاص فرط نمنيص وصخ نيرومام اننوك ىلعةينبم ةيضق ىع امنا ةيلعلا
 رومالا يف مالكلاب ةرواشملاو ةركاذملاب مانالا اسلم ناطلسلا انالوم ةردقلاو

 كرتن يلاعلا ناوبدلا يف لوخدلاو مودقلاب انم لك فرش امدنعو ةئلملا

 عم ةيرحلاب ريبدتلاو راكفالا ةصالخ ديفنو نينو ةصوصخلا كلعلاو ضارمغالا
 ام ةفاكن م رطاخلا نيردكم اونوكتال نا مكنم لمالاف مالكلا قح ةياعر
 نيرقو ىقبقح سنا قْحاو قدصلا ىه ىتلا هب رملاب مكبانخل ةرملا هذه هديقت

 ىضتقمففةينسلا ةنطلسلا عم ًاقافتا اسنارف ناطلس مكعوبتم دقع ذنم هنا . حبحص

 نمروصق عش مل اسنارف ةلم وحن هجوتلا نسح نم ا ةيلعلا تاذلل ام

 لئاسولاو باسالا عيمج لامكتسا وممحلا فرص ماب ًامطق ةيلعلا ةلودلا فرط

 مهعفدو مكلادعا ررض لجال ةرهاقلا ةيئسلا ةئطلسلا ةوش ةطونملا ةمزاللا

 ىعاسملا نم هومترظتنلاو هومتيمت ام لطو هماكحتساو مود نايس ةيوقنو

 اني دحو' 00 ىعدم ناف كلذك سمالا أ عمو م كلت اجه جقداو ةلدجا

 نوناق خسفا اظيؤمو سومانلاو ضرعلل افانمو فاسنالاو قطا قر َط نع

 نا نورد مكوبحمال نيذلا بناحالا كلذكو لوقن نحنو داحتالاو بحل

 نم رهظ امل ًارظن بدالاو ءابخلا مسارمب الخم ناك مكم عقو ام نا اولوقب
 0س 0 انوكت نا دبال نيتقفتملا نيتلودلا نابجاولا نمو بدالل ةيفانملا مكراوطا يق
 00207 ع



 (؟دذ)

 0 كلاهملا نم نيفرطلل ضرع ام نيتكراشتم ةينلا قدصو هب وطلا 1
 نم روصق لصح اذاف الاو قافتالا ءاقس نيتيعاس انوكت ناو فيراصملاو

 ًاخوسفمو ّىبلم ًايعيبط قافتالا ريصي, ةنواعملاو لثملاب ةلباقملا ةدعاقةباعرباهادحا

 بارطضاو ةككمت يف ةيلعلا ةلودلا تعقو املك نيبواسن رفلا اماحا اي منا اما
 ةرطاخمو ةبراحم يف مكتلم تطرختا اذاولهاستلاو لفاغتلا ًائاد نورهظت

 اودمت مل مككا عمةناعالا بلطل نوعراستو هّينتلاو ظقبتلا لك نورهظت مككاف
 ًاروف مثعره املاط لب تاقوالا نم تقو يف ةمزاللا ةنواعملاب ةيلعلا ةلودلا
 لراش اذهو .اهنم ةدئاف ال ىِتلا تارافسلابو دوعولاب يلا راهظال

 اهدشحو ةسرغلا كلامملا ةفاك ركاشع عمجو باج ايسوربكلمو ايناملا روطاربما

 ةربزج دالب ىلع اهطلسو اهقاسو هيلعلا ةلودلا دض ىه يتلا رجلاو ايرتسوا يف

 ناغشا سا يف مكتناعاو كتم رهظ رثا ياف سنوت رصاحو هروملا

 ىتح مكلم عقو امع ةؤرممعرظللا فرصن انسدل مزللم سعال نكل و . نيف رطلا ودع

 مدع نعاضيا رظنلافرصن كلذكو وفعلاب مككماعنو لهاستلاو روصقلا نم نالا
 الصا مكرثات مدعو مايالا كلت يف انتقباضمو اننا رطضا لال مكتقفشو مىتفأر
 ىلع الاكرتن هلك اذهف نيحلا كلذ يف ودعلا اهرهظا ىتلا ةناهالاو ةراقملانم

 ضرعم يف انودع ىلا هومرجا يذلا كيربتلا لمتنا ردقن فيكهدعبو ةدح

 مكتمدخو مكتنامالجال ايلاتبا زواحت سمأ يذلا ركسعرسلانا عماذه ١ صولخلا
 نم“ ادخا رظنم رف ةيمالسالا ركاسعلا قاسو اينولوا دل ةفاسم عطق دق

 نوموش مهمنابنيرخافتم منع متريخاو مه متدعو متكنبذلا نيحللاو فارطالا
 نا بحلا طورش ءاضتقا نم هنا عمو . ايلاتيا لحاوس يف انركاسع ةناعإ
 اف قاقنالاب دحاو تقو يف ايلاّتنا لافشا لجال ركسع مكحفرط نم نيعتب

 نع ً؟ارخاو الوا اتنغتسا انك ناو نحن اماو . كلذا ةكرح مكم ترهظ

 الوانل ال ديقم روط 2 اورهظت م مناف مكبمحو مكتنواعمو مكريب دو مكاد

 . ةقادصلاو ببلعلا لمفلا ةصرف مكتوفت ًاًئاد لب مكل
 ةرهاقلاةينسلا ةنطلسلا ةوق لعفلاب ىنس 5 تبرج دق ةيقدنلا ةيروهمحل

 انودع عم ةكراتملا دهع نودقعت منك ايف ملا اماو . اهصولخو امئافو راخخو

 ف كلامملا قحم هريمض يف نونكملا هدضق ٌوسيورت نودد نوجورثو 2

 0 هص#



6 

 0 نم روكذملا, اودع نم انمقتناو انسفلاب, نحن انضه ةيسورحملا

 نيدلا ريخ ةمهو مكم دادما الب انتئادعا ةلوص عفدل انقفوو دجا ةنواعمو
 مهانوحمو اينابسا ناصرق انعفدو رذم رذش ةيرحبلا ودعلا ةوق انقرف اشاب
 . ةديدع كلام ىلع انلوتساو ةريثك ًادالب انحتف انكلام انصلختشا نا دعبو
 ثين الف تاحوتفلا هذهب ةمه الو مك لخدال ثيح هنا مكدنع ًامولمم نكيلو
 نيتلودلا نيب ةطوبرملاةبحلا رابتعاو مارتحالا لجالفكلذ عمو .انركشو اننانتما مكل
 "ابراج راثآ مكل ثبت نع ىلا عال مرد نإ قالا نم ىرذال

 علاطلا نسج ىبع دامعالاب ًامامت ةرصحنم ةوقلا نوكتال نا باوصلا نمو.انجو

 امتودح لمتحلا كلامملا ىف لاللاو تقولا ءاضتقا ىلا رظنن نحف ٍظحلاو

 ةرملا هذه يف ةيلعلا رادلا تينا بحملا اها تناف ءاوملاو مسوملا ظحالنو
 يف رحلا حطسل هانجرخا اذا انم هنوبلطت يذلا لوطسالاو ًاريثك ًارخأتم
 لصفنال ةرطاخمو ةراسج انم كلذ نوكي لمعلاب موق هاناعجو مسوملا اذه
 زيهجت ىلع نادعاسي ال ناكمالاو تقولاف اسرق راص مساق ديعو ىضم فيصلا
 رحبلا يف ديعبلا رفسلا ىلع اوداتعي مل نيذلا رافنالا اهسال هجارخاو لوطسالا

 امو نايس ىلا جاتحم ال اذهو ضارمالاو للعلا يف اوعقو دق مهئاف ديدملا
 ناف ةلمابو ًايفك اليد نوكي طوقسلاو ءاضقلا نم اشاب نيدلا ريخ باصا
 .نيم العشب وعبافا لبعفلا اذه ىف راجبلا يف رفبلا

 اهرادقم اذه صولخو ةيرحب يريمض يف امع مكبانج تدفا ىلا ثيحو
 اهومتضرع ىتلا مكتافياكتو مكلاطم صوصخ نم اماو نوردكتن ال مكتالمْؤاف
 اع نامرفلاو الا ردصي اهسحو ةيناطلسلا ةيئسلا ةدارالاب طونم سما وهف

 ورموت

 ءارك نم ليرما كشلا ؛ضصالا .ةروص

 كب هلايب نحبلا ريما ىلا ناجرت
 ريكا راتخم ماركلا ءارصالا راختتفا ١
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 1 ءزع ماه هللين .قلطيق ىلوسلك ءاول هكي مالنا كلملا ةياسا |!
 انما ردص اذه لبق هنا :يثونامهلا عيفرلا ىيبقوت لوصوب ًامولعم نكيلف

 لوطسالا بكارمل ًارادرس كانيع دق نالاو لوطسالا جارخاب ينودامهم

 مزاوللا ءيهت نا كيلعف ىلاعت قا ةيانعب ةرملا هذه هجارخاب انما يذلا '

 هزعماد نوغروط نلا ًاضيا كلذ لعالا ردص دقو نفسلا رضحتوتامهملاو
 ةداعس ةقلعتملا رومالايفدهحلا الثمت ناو قافتالا نسحو داحتإلاب ًاعم انوكتل

 نثاب .تنا .تنيع ثبحو .هريخات ررش اذه في رشلا يماف ةينونامهلا لود

 رحبلا حطسل اهجارخلاب سمالا ردص ىتلا نفسلا نم ةعطق نيتسلا ىلع ًاغود '
 يريزو ملاعلا ماظن .مخفملا ريشملا مركملا روتسدلا ىلا فيرمشلا انرما ردصو 0

 ةيتونلا عمجو نفسلا ماما ليجمع رادرتفدلا ىلاو هلاقا هللأ مادا اشاب مهاربا 0

 ردصو تامهملاو مزاوللا صاي الجاع رظنلاو في.ذاحملل نومدختس نذلا

 تردصو ةنزافكتالا يدع نم نيمت ام ءاطعاب ةيرافكلالا اا ىلإ

 جورخلا كمم اونيع نيذلا ولادمو ىلليا هجوق تاوكب ىلا ةفيرمثلا صاوالا '
 ةيهيواح دحا دوم لوصوب هنايرصا نالا ردص دقف كلذ ىلعءاسو رحل
 نيتسلا ةرظانل ىلا رت الو ريخات الب ًاراهنو اليل تنا رداين مكب يلاعلا يناكر

 نيذلا ةيثونلا لمكتو اهمامتاب لجعتو رحبال كعم جرت ىتلا نفسلا نم ةعطق

 ذخاتو ةيراشكلالا يديبع نم اوئيع نيذلا ذخاتو فيذاحملل نومدختتس
 مسوملا تقو يف رحبلل جرختو مهركاسع عم ةيولالا تاوكب نفسللراضيا

 رشاص ةاحمالا نسح عمو اسنارف كلم لوطسا عم بسانم لحم يف عمتج و ٠

 هولمهت الف مامهالا مزاتسيرما اذه ثيحو ةينوداهملا ىتلودب ةقلعتملا للصملا يف
 جارخالةمزالللا بابسالا لامكتسا نم ةقيقد كتوفت الو نفسلا مامتاب اولختو

 ىلع فوقؤلا هل هزع ماد هلا زاشملا روغروط يدبعو لحت نع لوطسالا
 ةرتتامملا نحو هترفاقنم نم لاكن ةكلاذالفا هروماو نسلا كارا

 ىذتقت اذكهم ذا ادحاو ًالقو ةدحاو ادب انوكت نا ثيحح هعم داختالاو

 نوكيو ريدتلا رسحيفانب ءىش عش الىتحةليمجا ىعاسملاعاونا اوفرصاو ةريغلا .

 بهذت ةعوطاملا دنوللا ركاسعنفس نا انممادقو ةنطلسلا سومانو ض رعل ًازباغم

 / ءاسورذخاي هتفرعمو اهنلاوحاىبلعفوقولا هلمردق ديز هنلا راشملا يدنعو ًاضيإ 1
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 ١ طامسق هل مزاب, يذلاو هتفرعم بسحم مهنم ةاكليمتسيو ةعوطتملا رك 0

 جههىلع ةينوبامحلا ىتلود ملاصم يف ممنومدختست هترواشمو هتفرععو هيطعي

 ااا ندع نع اولدحتتل ؟روكشم ًانعسر لاقت قمل ةناعاب ناوعستو ندلا
 ةداعلا بسحةيرحبلاتاودالايف مادختتسالل ًارفن نبرشع ةنيفسلكيف اوعضوتو

 ركاسعلا نم ًارغن نيثالث ةنفس لك يف اونيعت نا دب الف ءالوه نع ادعو

 ناو مهومدختستو مزاوللاو نفسلاب مهوقحلتو هطلغ يف نيذلا ةبردملا
 ةرمدعلاو هناخسرتلا ىلع ةظفاحلا لجال ةيافكحلا رده مهنم ًاددع اوكرتت

 رخاوايف ًاريرحت اودمتعا ةشرمشلا قمالعىلعو اوملعا اذكهف اف ةبقالانفس
 ةئامعستو نيتسو نينا ةئس رخالا عير رهش

 امشاب دم فرط نم بتك ىذلاىدل دوببل ةروصةمج رت

 ٠ توربلا ةعفو نأ ىح هطلابلا

 مالعلاكلملا هللا قيفوت هنا وه باصنلا حيحصلا باتكلا ريرحتل ثعابلا

 رهن فرط يف هركاسعو فوقسوملارصبق عم ةروصتلا انركاسع برح تينا
 رعبقلا يلط ميمعلا هلضفو مركلا ىلاعت هفطلف هيلع قيضتلا دعبو تورب

 حلصلا طورشو دوبق تطيرو تدقع كلذ دنعو ةحلاصملا ءارجا موقرملا

 امتاقحلم رئاسو اهضارا عمقازا ةعلق نا وهو هنايب يتالا هجولا ىلع حالصلاو

 نافيطيلاءا يف ةنئاكلا ةديدجلا ةعلقلاو .ةيلعلا ةلودلل لوالاك اهميلست ىرجم

 ةدوجوملا ةناخسملاو عفادملاو ةيلكلاب مدهت رصبقلاب ةصتخلا رامصو تاق
 ىسال نمزلا نم يقاب امفو هيلعلا ةلودلل اهمام اهميلست ىرجي تاق نمض

 موقرملا رصيقلا فرط نم نالا دعب ةاخادم لصحت الو ةعلق روكذملا لحما يف

 ةرضل نيعباتلا قازقلا ىلا الو لاقتروبلاو شايارمهو مهل نيعب اتلاو نيب وهللا عم
 عيمح نع هدب رصيقلا عفري لب ميرقلا ناخ ناخ يا ككل ود ةداعسلا بحام

 نا رصيقلل قحح ال موبلا دعبو .نالا لق تناك 6 دوعت ثيحب عضاوملا كلت
 ار نونا نذلا نوبسورلا راحتلا اماو هف رط نم لوماتسا 2 ًاريفس مه

 ىرسالاو اهف ةماقالا يف نونوذام مهناف ةراجتلا لجال ةسورحملا كلامملل

 اظل لل و مرا د نمو لبق نع اورسا نادل نيملسملا نم



 ( عوع )

 ري تحن عقوو'أحتلا هنا ثيح جوسا كلمو مهددع ناكامهم ةيلعلا ةلودلل
 ١ دل لصح الو ةماللسلاو نمالاب هتك ىلاهحوتس نآلا دعنق ةيلعلا ةلودلا هب انع أ

 ءاضرو قدر مدلج مم 0 اذاو انعطق مهف رط ند ةعنامملاو ضرعتلا 0

 انناطاسو انالوم لاضفا لاك نم وجرأ اناو .ةملاصملا ايرجحم نا مهيلعف داحتا
 ظ نم رظنلا ضغ ةيناكولملا همراكم ضيف نمو ةمظعلاو ةبانعلاو ةكوشلا بحاص

 باح يف اهعوقوقبسىتاا بدالا نع ةجراخلا تاكرطانع ةيلغلا ةلودلا فرط
 نمي ايف مهيلع ريص# ال نأو ةسورحلا كلامملاىلا نيب وسنملا رئاسو ةلودلا اياعر
 ةقلطملا ةلاكولا بسحنو . دوهعلاو طورمشلا يف كلذ ررقت 5 يدعت نامزلا

 ءاش نأ قاثملاو دهعلا' دقحي نا. ىلإ ربصقلا فرات ىطعاو تاع
 ذخاينا دعبو .هل هتروص ىطعتو حورمشملا هحولاب ةداعسلا راد يف ىلاعت هللا

 هركاسع باهذ سما يف ةلخادمو ةعئامم ذئنيح نك الف دهعلا كلص رصيقلا

 نم الو ةروصملا ركخاسلا فرط نم.ال ةميقتسملا تثاقراحا ف د
 ةودق رصبقلا رارسا نيما اماو . مهتعامحو رائاتلا فئاوط دارفا نم درف

 سرودلواليئاخيم لارنطلاو فورفاش ورتب ريلجاةنورابق ةيحيسملا ةزملا نابعا
 رصقلا فرط نم ارض اناكامهنا ثيح يلا اميفار ل

 ثص ءاطعاو ةروكذملا داوملا ميلست دعب نف ًانهر انوكيل روصتملا ركسمملل
 فرط نم ةصخرلاونذالا امكىطعي امممدخ ماعاو رصيقلا فرط نم دهعلا

 موبلا يف اذه ررح كلذ نايبلو ريخات الب امدالب ىلا اممءاهذب ةيلعلا ةلودلا
 نلاو ةئامو نيرقثعو ثالث ةئس ةريخالا يدامح نم سداسلا

 ءارك ىدلروس

 ىدحك شوخ

 1 000720 ش

 هلا( نوف ترمز مادم هتبتك ىذلا ربر>تلا ةمجرت

 ىردملا حبقلت صوصخب ةرتلكنا
 نويغرتونونتت مكلعجم ضارمالاو للعلا ثحب يف ًائيش مكل بتكا انا اه

 ضرصم وهو اندنع دجو يذلا يردلا ضرم نا .انه نيدوحوم اونوكت نا
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 كلذ نذخمإ ءانسن فرطلا اذش يفو ٠ ٠ انه عرتخا يذلا حيقلتلا بيس

 فيصلا رح ةدنش ءاضقنا دعب فيرا لصف يف لوايا رهش يف 9 اهنيطاعتن ةعنص

 نيلئاق ونبرسسفتسم معاق دصال ًاراخا نواسرب سانلا نمار يثك نا كلذو . ينالا هجولاب

 عغمتج |ْيحو جرفتلل نوبهدو نوعمتحيف .٠ خيقلتلا اوامعتست نا نوديرت له
 ةزوج ةرسدق ةلماح زوجت يتات دحاول<ىف ًاصخيش رسشع ةتسا وا رسشع ةسخ

 لاتسا »+ يردخلا هن رهظ صخش يردح نم جرختسم دددص اهلخاد

 ىلعو هبف حيقلتلا لمعتست نا درت قرغ يا نمدل ةلئاق نيرضاملا نملك

 مث هل لصح شدخ ملاك ملأب هنم سحم هقورعنماق رع زوحيعلا حتتفت هبا وجبسح
 ةزوخ هرشق فصس حرخلا ىطغتو ةرالا سد ام ردش ًاديدص هيف عضت

 مهرثكا نوكلف مورلا اماو ..قورع ةسمخ وا ةعبرا ةروصلا هذه ىلع حتفتف

 ردصلا يف وا عارذلا يف رخآو مصعملا يف احرخ نوحتف مهناف نييصعتم

 ةيدر هتبقاع ناف حبقلتلا اذهل رثا ىتب اذا وبيلص لكشب او>قاسننا اوداتعاو

 | ىنعي عارذلا يف وا ةكرلا يف نوحقلتب نيصعتملا ريغص وصلا اذهبو . ًادج
 دعب مهرئاسف اراك وا" ؟راغص !وناك ءاوس نوخقلتللاو- روظنم ريغ لحي يف

 نورطضيف ىمح مهرتعت كلذ دعب وانملا دل ءىث مهلا لصحم ال مهحيبقلت

 ردانلا ينو شارفاا ىعبربط مانا ةثالث ردالا ينو نيمون اوقس نا ىلا ذئنيح

 ظ الو يردحلا بوبح نم ةبح نيثالث وا نبرشع ردق مههوجو يجرح ًانيإ

 ٠ ماتلا ءافشلا مهل لصحم مايا ةينامث ةدم يف لب الصا ةمالع بولا هذه تس

 | بير الو هحبقلت ىرج يذلا لح لا نم ةّئام ةدام جرحت بولا لمتكت امدنعو
 ةريثك فولاو ضرملا فيفخت يف مظع ريئاث اهل ةداما هذه نوك يف يدنع

 ساسلا نا م اسنرف ريفس لاق . ةئس لك يف ةيلمعلا هذه نورحح سانلا نم

 ذَخ ناسنا لك انه. كلذك هزئتلل ةليسو تامامحلا ىلا باهذلا اوذخما اندنع

 هلا طق دحال قفتا امو . ةحرفلل ةايسو همسج يف يردحلا بوح جارخا

 بورا يدلول حيقلتلا لامعتسا ىلع تممص ينا مكل هلوقا اممو فلتو حقات
 ةيلمعلا هذبم يل ىتلا ةينمالا ردق نؤملعت اذه نمو

 ا
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 ابسورلا رصيق سرطب ةيصو
 ةماللا ئيسو نزلا ىلإ ًاقاد ركاسلا داقث نا مزال نف كوالا دش

 ةحارلتقو كرتو.اغولا ةفيلا نوكتل حافكلا ةلاح ىلع ةيداتم نوكتنا ةيسورلا

 ميظنتن دوك نا مزلي, ايرورضناكناو اهريفوتو ةيلاملا حالصا لال وا ركاسلا

 0 از !ةلصتم موجولا قفاوملا تقولا ةيقارم نوكتاو قا تاركسمملا

 برحلا ةيوق ةليسو نامالاو حلصلا نمز ذخت نا ايسورل ىتس ةروصلا هذه

 اهعفانم عيسوتو اهتوق ةدايز لجال كلذو حلصلل برا نمز اذكهو
 بالجيتسال 00 لئاسولا عيج ذاخلا ىنني برحلات قوىف .يناثلا دنبلا

 ايورا يف تامؤلم نيك رح 0 موقالاو للملا نيب نم دوتحلل طابض

 مزايوأضيا مهنه فراعملاو علا بابرا بالجتسا نيعتس حاصلا نمز يف كلذكو |
 امتانسحمو 0 وبا عفانم نم ديفتست ةيسورلا ةمالا لعجم اع ءانتعالا

 . اهتكاممب ةصوصخلا تانسحلا ليصحت يف الصا ًايغس عيضت ال اهنا ثيحم
 رومالا عيمج يف ةيخادملاو ديلا عضو ىْس هصرفلا حوئسدنع .ثلاثلا ديلا

 يف صوصخلا ىلعو اهتاعزانمو !متافالتخا يفو ابورا يف ةيراخلا حاصملاو

 ءاعرق ةدش سس ةطساو الب اهنه ةدافتسالا نكمملا ايناملا كلاممتاءوقو |

 ءاضغبلاو داسفلا ءاقلا ل>ال ةوشرلا لوصا لامعتسا ىتْش ٠ عبا ىلا ديل

 ةمالا نايعا ةلاتساو مهلك قيرفتو ( هل إل كلامم ةيلخاد يف ًائاد دسملاو |
 يف ةلخادملا نم نكمت ىتح ةموكملا سل< يف ذوفللا باستكاو لاما لّدِس
 ةفالا كلت نماسور يزح نم وه نم بالا ىلع لوصأبا عوكل د

 ةماقاب مهبصعتلاو متاح ل جال دالبلالخادولا ايسور ركاسع لوخد ذئيح ىنْسي

 ةليسو ذاخخال ةصرفلا لصحم نا ىلا كانه ةديدم ةدم ةروكذملا ركاسعلا

 ةرواحلا لودلا فرط نم كلذ يف ةفلاخ رهظت ام دنعو ةماقالا نم ابنك

 مث ١ كلامم يف نيفلاخلا مساقن نا ىتسي تقوم ةنتفلا ران دامحا لجالف |
 . مهل تيطعا دق نوكت ىلا صدا عاحرتسال صرفلا بقرت

 ادا كلام نم تاهللا ضعب ىلع ءاليتسالا ىتْس . سماخلا دنلا

 .-- بس م سمع وو



 0 ( ود )

 0 كلذ ىلا لصوتن الو اهنم ىقالا لامكتسال ةليسو مانتغا يف ىبسن مث 0

 7 ةلود عم داحتنالاو قاضشالا ىلع لوصملاب مامهالا ىئبس ٠ رشادلا دنلا 5

 .اهمحامتو ةيسورلا ةلاودىعب را نلع:ناىلا: ةلودلا كلان هيف رطضت هجو الا
 ا 0 لاو كافل كلا ةيفاوا ىاشلا كفرت نا وهال وا ماب, يذلاو

 نيمئاد مهنب ةبقارماو قالتخالا نوكحي نا ثيحم هقرمادلاو جوسا نب

 . نييقاب
 اوجوز. نا ةيسورلا ةيروطاريمالا ةرسالا ىلع بحجم . سداسلا دنلا

 داحتالاوةيحوزلا طباور ريثكتل كلذو ةيناملالا ةكواملا .ةيئادلا تاس نم ًائاد

 لخاد يف مهذوفن ءارجا نكمي ةروصلا هذه ذا عفانما ف مهكارتشاو م

 0112و انفاس هيجل ! ةراوك ذملا كلااعملا ا وطب ربو ايناملا

 اهروما يف انيلا احايتحا رثكالا ةلودلا ىف ةرتلكتا ةلود نا ٠ عباسلا دنبلا

 ةارتللا انتاوق ةدايز صا ىف اضا ادح ةميظع ةدئاف ةلودلا هذحلو ةيرخلا
 لودلا رئاس ىلع ةراحتلا ما يف اهعم قافتالا حيجرت بحاولا نم كلذإف

 بهذلا باجو ةرتلكلا ىلا ءايشالا رئاسو باشخالاك انكلامت تالوصح عمو

 007 اذان تاسانملاو. ظباؤترلا تاسا لامكيساو انكلامم' ىلإ مهدنع نم

 "امد ىف نفسأا ريسو ةراحتلا صا ةليسولا هذه عسوتيف نفر 0 ىحالمو

 رحب لحا وسيف الام ايو وب او شتت نا نييساورلا" ىلع نماثلا دنلا

 . دوسألا كلا لحاوس ف ايونحو قيطنلا

 هناثيحو دنهلاو ل يل نم ناكمالا رد ٍبرقتلا ىتش . عساتلا دنبلا

 ىلع مكحح نا ةقيقح هنكمب لورناتسا ىلع مك نم نا ةملسملا اياضقلا ن

 ةلودلا د ةعب اتَتملا تايراحلا ثادحا مزاللا نم كلزذإلف اهرساب ابدا
 ًائرعف ايش دوسالا رحللا طبض ىيْسو ةهيناربالا ةلودلا عم ةراثو ةينامعلا

 ا قيطللا رحخ ىلع ءاليتسالاو هيف ةير : ل .تاعانص راد ءاشنا لحال كلذو

 ناربا ةلود لاوزربلب فءغب ليحعتللاو دوصقملا كوضخل عقوم مزلا: هنال

 كلامملا ةراج ةداعا نم نكت اعرو ةرصبلا جيلخ ىلا لوصولا نم نكمتنل
 ةباثع ىه ىتلا دنهلا دالب ىلا انه لوصولاو ماشلا دالب ىلا ةعدقلا ةيقرشلا

 ”ةركلا اشاد نع مشل ةيسولا هنفو اندللا نرخ
/ 



 ( حا

 0 ةلودلا راكفا حيورتب ههاظتلا مزاللا نمو كلذ ىلع ةظفاحملاو ايرتسوا
 اماو ايناملا 0 ىف لفتسملا ف رفا نما ٌرارجا ىتتيت ام ةهج نم اهلا

 ايناملا ماكح راس ةوادعو دسح قورع كير يف ىبسن نا انل ىنشف انطاب

 مزاللا نمو اسسور ةلودنم دادمتسالاو هن اعتسالا بلطل مهم 0 كيرواهل

 كلت ىلع مكحلا اهبف انل ىنبس ةروصب ةروكذملا لودلل ةيامح عون ءارجا

 لشتسملا ف لؤدلا

 درط ىلع ايرتسوا يف ةكلاملا ةلئاعلا ضير ىنْس . ريشع يداحلا دنيا

 نا الع لوياتسا ىلع يىلوتسن اممحو ىلمورلا ةعطق ند مهديعرب و كارثالا

 اهتقا ص واهدي سح نكسن وا 5 ايرتسوا ةلود ىلع هعدقلا ابورا لود طلسأ

 هدعبولبق نم اهانذخا دق نوكت ىتلا نكامالا نم ةريغص ةصح اهئاطعاب انل

 أهد نم ا هذه عزب ىسن

 بهذم نممه نيذلا نييحيسملا عيمج انتهلل ليمتسن نا ىتْسش . رمشع يناثلا دنبلا ||

 كلامملاو رحخلا دالب يف نيرفتنملاو ةيحورلا ابالا ةساير نركحام لا مورلا

 ًانيعمو امس ا يسورلاوذ اود نا مهلعجمو © هل ) كلامت يبونج يفو ةيناهعلا

 ءارجا نم نكت ىتح ةييهذم ةساير ثادحا ءىش لك لبق مزاللا نو مهل

 ءاقدصا باستكآل ةطساولا هذه ىبسنف مهلع ةيناهر ةموكحو ذوفن عون

 . انتادعا نم لك ةيالو يف مع نيعتسن ةريغ يوذ نيريثك
 نيب ولغمنوينا ربالاو نيتتشتم نوبجوسالا حصص, اح . ريشع ثلاثا دنلا

 انئاركسعم عمجم ذئنيح ًاضيا ةطوبضم ةينائلا كلامملاو نيموكح نويهاللاو
 ةيرحلا انوش قيطلبلا رحبو دوسالا رحلا ىلع ةظفاحلا عم دحاو لحم يف

 اهرمساب انندلا تاموكح ةمساقم هيفك اسنارف ةلودل الفا ريل 0
 0 امهملا راشملا نيتلودلا نم لك ىلع كلذ ضرعبو ايرتسوا ةلودل مث اننيب

 امادحانا نم دال هنا ثيحو كلذ لوقل ًادج ةيفخ ةروصب ةدح ىلع امهم
 ناك نم لعجتو امهنم لكمارتحاو ةارادم ىنيد كلذ دنعف ةروصلا هذه لبقت

 ايسور ةلود نوكت ذاو ىرخالا لبكتتل ةطساو امهلع هانضرع اع الباق امهنم

 ايورا عمطق مظعا كلذ لثم نوكيو ةبقرمثلا كلاملا عيج تطبض دق ذئنيح ْ
 نكبتو ريق نأ :ابلع ليني هدف اهفرتدت دس ىق لوشلا 2

 ٍن 0 0 0 2 5



 ( ؟وذ)

 كَ 0 نيتروكدملا نتلودلا نم نادبملا. يفكيش ةلود هبا دفب 0
 [ امها راشملا نيتلودلا نم الك نا لاحملا ضرف ىلع . رسثع عبارلا دنبلا

 | راكفالا فرضت نا ايسورل ذئنيح ىتبنيف ايسور امهيلع هتضرع امب لبقت مل
 « لصحنا دب الف كلذ عقو اذاف امس فالخلاو عازتلا نم ثدحم ام ةيقارل
 | نا ايسور ىلع بج نقولا كلذ يىفو رخالا عم اذه كبتشيو نيف رطلل بعت

 00١" لع كوالا ةعمتجلا اهتاركسم الاخ قاوسفو ةميظعلا :ةصرفاا  رظتنت

 قازا رح نه اهدحا نفسلا نمنيلكن يمسق جرم 6 تاهملا كلت ىلع محيهتف
 نف قاثلاو ةعونملا لؤضانالا ماوقا نم ةعمتجلا ةرفاولا ركاسملاب وامملا

 |0000 ندسلا هده يبق ىلابعلا دمستملا رجلا يف ةنئاكلا لكتارا نايل
 دوسالا رخبلا يف بترملا لوطسالا عم يبلامثلا طيحلا رحبلاو ضيبالا رجببا

 كاذ ذان وكت اهناف ايناملا اما و. سنا رف لحاوسىلع ليسلاك مجسمتو قيطلبلا رحو

 ىلءنيتبولغم ناتروكذملا ناتعساولا ناتكلمملا حبصت هانركذ امبو اهنا ةلؤغشم

 ةلوهس, دابقنالا تحت عبطلاب لخدت ابورا نه ىترت ىتلا ةعطقلاف ةروصلا هذه .
 ريخستلاو حتفلل ةلباق ابورا“ةعطق عيمج ريصتو ةبراح نودبو

 هجرانتق ةدهع

 نم ايسور ةلودو ةلعلا ةلودلا نيب هعوقو قس ام لك .ىلوالا ةداملا

 000000 ارشالا لكو هدبالا ىلا نالا_نم ليزا وج دق ةمصاخو ةوابع
 اهرب و ةيرلا تالآلاب نيقرطلا نم اهئارحاواهلامعتسايف عورمشلا راص ىتلا
 0000 تقوى الو نالا دعب ىرج الو دالا ىلإ اتسع مسن تراض
 لب ريغتلا هررتع ال هجوب ناودعلا نع ًاضوع ارحبو ارب حلصلا راصص لب

 كلذكو دجامالا يع افاخ فرط نمو ينوبامهلا يفرط نم ناصبأو ىعارب
 نم اهئافلخو اهلا راغملا ايسور ةكحلم عم هديهمت ىرج ام ناصبو ل
 داوملا هذه رمتستو ريبغألا نم هملاسلاو ةدؤملا ةيفاصلا تالاوملاو قافثالا

 ةروصلاهذب ةيعرم ةالاوملا ةيضق نوكتو مامهالاو ةقدلالامكب ةريتعمو ةيراح

 ةيدض دعب ايف عقت ال ثيحي نيفرطلا اياعر نيبو امهكالما يفو نيتلودلا ني
 ١" .رارضالاو ءاضغبا لاعفا نم عون الو ًارهج الو ًارس ال نيقيرفلا نيب 5

 مكيف



 ( عوق )

 1 دل نيمبملا اياعرلا عيمجج 2 رج نوكت نيثددختما تاقاصملاو تالاوملا ب

 نمةيلكلاب اهلع ضرعيو ًابسنم ًايسن ءانئتسا الب مهتمه تناك امفكو نيكودلا

 0 ميكس قلطي, نوجسلا يف اوعضوتو مهنم اوذخا نيذلاو نيتهملا
 رب ةحلاصملا ء ءاضمأ يسار تاولا 0 نذلا صاخشألا عوجرب ةصخ 3

 0 , انأتع مهنم اوقحتسا نيذلاو لاومالاو بترلا نم هوزرحا اوناك اه مهلا

 بيدانو ررضب الو اللصا ا ةايسوب وا * تلد مف ضرعتال ناك عون يا

 نيروكذملا نم لكو هبسدات ريصي مهل ضرعتلو مهررضا دحا ىدصت اذاو
 تاداع بسحب مهمترسشاعم بحاولا نمو نيناوقلا ةظفاحمو ةبامح تحن نيك

 . ةمحاتملا تايالولاىلع ًاسابق تايالولا
 قيدصتلا كوكص ةلدامو ةكرانملا ةدهعلا هذه حيقتن دعب .ةيناثلا ةداملا

 ةسميب اومهلا وا ةناخ وا ةعاطلا مدع نيتلَوذلا اناعر .ضعب نم رهط [ذ١

 ءالوهفءاحتلالا وا ءافتخالا دصقل نيتلودلا ىدحا دالب يف اودخوو ىرخا

 اورصنت نيذلاو ةيلعلا لود يف ىتالسالا نبدلا يف مهنم اولخد نيذلا ادع ام

 ىلا نودرب كامملاب لب ةيبابللا مه ىرحن الو الصا نواَش ال ايسور ةلود يف

 لصحم ال ىتح كلذو ايلا ا ىتلا ةلودلا دالب نم نودرطب, وأ مهدالب

 نب ةدوربلا ىلا ىضغ سما مهف عفن ال صاخشا اذكه ٍببس. نيتلودلا نب
 1 دحا نم لصحاذا كلذك .هتحم نئاط آل تحل انعات نوك وا

 ىلعو ريصقت وا بنذ نييحيسملا ةصز نم وا مالسالا نم ناك ءاوس نيف رطلا

 .ريخات الب هللط دنع هدر ىتْس هتاف نيتلودلاىدحال أاحتتلا تناك ةظحالم يا

 ناسيدو نابوقو قاحوبو فئاوطو > رقلا لئابق عيمج ٠ ةثلاثلا ةداملا

 نم ءاناتسا الب اهتيرح فارتعالاو اهوق ريص, ةيراناتلا لوكحيدبو قلي ويناخو
 اهنهخوت  ةينجا ةلودلا ةعبات لئانقلا كلم نوكتا آل“ نا طوب“ نيتلودلا فرط

 عبمج قافتاب مهمتاموكح يف نولقتسملا زيكج لا لسن نم نوضختتملا تاناطاو |

 0 ا فئاوطلا يف نومكحم هيلع مه ام ىلع نوقب راثاتلا ف ئاوط
 | نم ةلودل ام ةداه نع ةببرض اودي. ال نا طرش. ةميدقلا مهتاداعو مهتوناق

 | باتا سما يف نالخادت ال ايسورلا ةلودو ةيلعلا انلودو .ىرخالا لودلا 0

 اس الو ةصوصخللا مهروما نم ثدحم بف الو ميبضنو مهيلا اموللا تاتاكخا و 4 1
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 متموكح ِق اذفان مهمكح نك لب ا هجوت ا
 ل ارا يفو

3 

 اود نك ةموقرملا رااثلا ةعاطو .ةلقتساالودلا تاسؤتم ةلقتسم ةلودك

 : ةقاطلا ناثبحو .ىلاعتو هناحس قحلال ىوس دحاأل ةعب ان ريغ ان رك افلتعمو

 ' ىه ةلادعلاب ةموسوملا ةيناطلسلا ىتاذ نوكو مالسالا لها نم ىه ةروكذملا

 اللخىتلت ال نا ةموقرملا ةفثاطلاى بع بجوتاهنافنيدحوملا ةفيلخو نيملسملا ماما

 نه ةييهذملا اهروما مظنت نا بج لب مهدالبو مهلودل ةحونمملا ةيرحلا ىف

 ةعاقلا ىضاراو شرك ىضاراو . ةيمالسالا ةعيرشلا ىضتقع ينولامهلا يفرط

 مرق ناجم ةعقاولا ةبصقلاو ايسورلا ةلودل تصصخ ىتلا ةديدحلا ةءلقلاب ةامسملا

 عيمج واهيلع ءاليتسالا عقوىتلا ىضارالا و نكامالاو عالقلاو اهروغئادع امنابوقو ١

 ا( يري هامو ىردادئدو: كشودار يرهغ هاه نيب ةعقاولا: ىضارالا

 ةعلقو ةموقرملا فئاوطلل درت اهعيجج هذهف « هل ) ةكلمت دودح ىتحدلروطو
 ليمكت دعب و . قب اسلاك ةيلعلا لود فرصت تحن تيت ةعدقلا اهتعطق عم ىزوا

 ةيراثاتلا كلامملا نم اهركاسع عيمج جارخاب ايسور ةلود دهعتت ةحلاصملا ةدهع

 0 0 را نك 2 اه وع ع اهدي فكي اذا ةلعلا قود ديعتتو

 ميرقلا ةربزج يف ةعقاولا ءايشالا رئاسو نكاسملاو تاصقاو عالقلا عاونا

 موقرملا لحملل ابركسع اظفاح يناب ايف لسرت ال ناونامطو نابوق ةريزجو

 ١ هجولاب ةموقرملا رائاتلا فئاوطل ةروكذملا كلامملا درت لب ركاسع وا

 ةلقتسمودحال ةعبات ريغ ةموقرملا مئاوطلا تاعج ايسورلا ةلود نا اكو ررح ا

 كلذك اهيف ا الومعم ةقلطملا ةيرخلا نوكت نا هجو ىلع اهتموكح يف هقبقح

 نكاسملاوىضارالاو عالقلاو تاصقلل ينتاب اهف لسرتال ناب دهعتت ةيلعلا انتلود

 01 ناكلا ركاع ةرز نم هرغ الو ايركسع لطفا ةروكذملا

 فرط نم ةموقرملا فئاوطلل ةحونمملا ةيرخلا و مهعونو مهمسا ناك اك

 نوكنت ال ثيحم لالقتسالا عم ةيلعلا انتلود اضيإا اه اهحنمت ايسورلا : ةلود

 ” دال هنا ةروكدللا كتارا
 لودلا عيمجم ٌةص وصخلا ةيلصالا دعاوقلا ىضتقع ناكامل. ةعبارلا ةداملا

 تالودللف ماطنلا نم ًايسانم هارت ام اهكلام ف يرجن نا ةلوذ لكل زوجي

 اني عالقلا نم هبسنتست ام اينبت نا ديبقت نودب ةقلطملا ةلماكلا ةصخرلا نيتدقاعتلا مث



 1 ش هم

 5 ًاعدق نوكي ام ددجمو امهنم لك حلصي” ناو ةْشالاو تاصقلاو ندملاو ١

 امهكالما رئاسو امهتابصقو امهعالق '
 ةالاوملا قوقحنم راوجلل ام ديدجم رسبت دق هنا ثيحو .ةسماخلا ةداملا

 ىفاهفرط نم نيعت نا ايسور ةلودلف ةكراملا ةطاصملا هذه داقعناب ةافاصملاو أ

 ةلباثا ةححردلا نم اصخرم وا |مسوم ار ا ونا) باس

 هبلا اموملا ريفسلل يرن نا ةياعلا ةلودلا ىلعو ةيلعلا انتلود ىدل ًائاد مقيف

 رفوالا لودلا ءارفسل اهنم ةيراخلا ةياعرلاو راتتعالا مساس هتينرل رظنلاب

 يف ناملالا روطاربما ريفس ناكو ىعومع ىمسر لافتحا عقو اذاو 5

 وا ادنالوه يا ) كنالردن ريفس دعب نوح, هلاف ةريغصوا ةعيفر ةيثر |

 كيدنو ريفسدعب نوكيهناف ريكريفسكنالردن ةلودل نكي مل اذاو ريكا ( كنملقلا

 ( ةيقدنللا يا ) ريكلا
 ١ قيال ريغ صا وا ةميظع ةمهن وا ةقرسس تءقو اذا . ةسداسلا ةداملا

 دعف ايسور ةلود ريفس ةمدخ يف لعفلاب مه نيذلا نم ريزعتلا بحوتسي

 هنس يذلا هجولا ىلع ماملاب ةقورسملا ءايشالا كلت دادرتسا بجم ربرقتلا

 الف ركسلا ةلاح يف مهو يدمحملا نبدلا لوبق نوروصتس نيذلاو . ريفسلا
 ةيلصالا ممتلاح ىلا مهعوجرو ركسلالاوز دعب لب يدمحملا نددلا يف نولشت

 نم ل وم يف 0 مهرارقا ناس مهنم بلطي مسوؤرل م هوقع دوعب
 1 3 ضرغ مه نسل نع قاملسملا ضعب ماماو اه ريفسأا هلسرب

 هحولا اذه ىلع |

 ا ةنايدلا قح نوصت نا ةاعلا انتلود دهعتت . ةعباسلا ةداملا

 زارباب ةصخرلا ةيسورلا ةلود ءارفس منمتو ةيوق ةنايص نييحيسملا سئانكو
 يف ةروكدملا ةسنكلا يف ًاقلعتم' ناك ءاوس جاتا لك دعا ةعوشلا 0
 اهمداخ ةنايص يف وا ةينيطنطسقلا ةسورحلا يف ةنلاكلا ةرمثع ةعبارلا ةداملا

 ةاودن قلعت هل دمتم ةطساوب اه اتش هلا امولا ريقسلا ضو
 دمتعمللاو ضورعملا لوق ةيلعلا انتلود دهعتتف ةيلعلا تلودل ةرواجمو ةيؤاصم

 اهاياعر رئاسلو اسورلا ةاود ناهرل ةماتلا ةصخرلا ىطعت . ةنماثلا ةداملا
 0 فاكّسالو ةرايزلا ق قحتست ىلا نكامالا رئاسو فيرمشلا سدقلا ةرايزب 2

 ١ه
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 0 و الصا وكرولاو جا 0 عاونا نم عوت عفدل نيحاسلا الو 1

 0 آمالا رئاس يف الو فيرسشلا سدقلا يف ال قيرطلا ءانثاب مهنم كلذ بلطي
 رئاس اياعر ىلا ىطعت ىتلا قيررطلا سماوا عم قئاللا هجولاب تانامرفلا مهىطعتو

 مف لاصحت نا نكي ال ةيلعلا تلود 00 0 مهم نوميش نذلاو لودلا

 رار ًامامت م مميامج ريصت 0 لي هوجولا نم هحوب ةلحادمو صضرعت

 ةعبرمشلا ماكحا ةوق

 يف نيميقملا ايسور ءارفس ةمدخ يف نودوجوملا نومحرتملا .ةعساتلا ةداملا

 مهمدخو ةلودلا روما اومدخ ثيح اوناك ةلم يا نم ةبنيطنطسقلا ةسورحم

 ااا الو راتعالاو ةورملا لايك نولماعي مهناف نيتلودلل ةعجار هذه

 هتمدخم مه نم فرط نم اب نيفلكملا رومالا يف م6ذخاوم

 تاهنتلا لاصياو ةكراملا ةلاصملا هذه ءاضما نيل .ةرشاعلا ةداملا

 تتدخل اذا ةيضتقملا تالجملل نيفرطلا, ركاسع ةيرادربب فرط. نم ةمزإللا

 كلذبيس لصحم امو ًاضرعت كلذ ديس الزاكلحبيايف ةمصاخم كلذ لالخ
 نيتلودلا نم دجا الو نكي مل هنأكنوكيو ربتمي ال ءاليتسالاو تاحوتفلا نم
 .اثنش اذه لثم نم ٍديفتس

 نفسو امهنفس ريس نيتلودلا ةعفنم لجال ررش دق .ةرمشع ةيداحلا ةداملا

 ىلا ةيلعلا ىتلود بناح نم ةصخرلا ىلطعتو اهراحن عيمج يف عنام الب امراجن
 لكو لكاسالا لكح يف ةراحتلاب عتمت ناب اهراجم نفسو ايسور نفس
 رباعملا يف اوثكب ناو لودلا رئاسل اهف ةيلعلا لود هتزاحا يذلا هجولاب لح
 رحبلانم ةيلحاسلا طوطشلاو ىنارملا مومع يفو ةروكذملا راحبلاب ةاصتملاروغثلاو
 راص امو . ضِسالا رجبلا ىلا دوسالا رحلا نمو ٍدوسالا رحبلا ىلا ضيبالا

 ىلا ةيلعلا ىتلود ٍبناج نم ةصخرلا تيطعا دق ةداملا هذه قح هالعا ناسلا

 نوكيو ةيلعلا انتتلود كلامب يللاها عم ارب اودحتس ناب ايسورلا ةلود اياعر
 ىلا ةيرحيلا ةراجتلا يف تايفاعملاو ةملاسملاو ةدعاسملا هب تلصح ام مه

 هنوطلا رمت يف لاوملا اذه ىلع نوريببو ةرتلكتاو اسنرف انياقدصا بحا

 ايف وا ةراحتلا سا ِق ناك ءاوس جابتحالا نم ناك عون يا روهظ دنعو

 39 ريتعناو نيروكذملا نيلملا طورش ىعارت عيطباب وأ راحتلا سفن قاعتب 4

 5 دج عم مصصسوسم هن عصمت
 71017 اس مسحب 77ج
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 00 دوسالا رحبلا قارصو لحاوس ىلا اولص نا 1 زوجنو ةراوك دملا

 رييست وةراحتلاب نيف رطلا اباعرل صخر دقو ةيشطنطسقلا ةسور<2 ىلاو راحل

 نم ةصخرلا مهل تيطعاو ءانئتسا الب ةروكذملا عضاوملا هايم مومع يف نفسلا

 مهمتراجمو مهحلاصم ةرادال ةمزاللا ةدملا اهدالب يف ةماقالاب نيتلودلا بناح

 اضيا ايسور راحتا نوكي ناب باللا اذ نيفرطلا نم كلذ دهعتلا لصحو

 ماظنلا ىلع ةظفاحلا نوكلو ةملاسملاو ةبيرأا نم ةباحتملا لودلا رئاس اياعرل ام

 ةيلعلا انتلود بناح نم ةصخرلا تيطعا رومالا مزلا نم ىه داوملا لك ىف
 ىلا عقاوملا مومح ُِق اسور ةلود فرط نم لصانق ءالكوو لصانق نايعّس

 لودلا رئاس لصاتق لثم واومألا راس ف نورتكو فكلذل ةلعزال امنا قرا

 مويعميف | ومدختسي ناب لصانقلا ءالكوو لصانقلا ءالوف صخ >را دقو ةباحتملا

 نوكريو يلت ارب م مع ريعملا ةيناهاشلا يف ارب نيزئالا نيملسملا نم نيمحارت

 للملا راسوهاسنارفو ةرتثكا ةمدخ يف نيدوجوملا مهلاثمال ام م هال 7

 ةيلعلاىتاود اباعر ىلا ايسورلا ةلود يناح نم 0 5 تلطعاو تانقاعملا ن

 ةءاحقلا نال رئال ام مه نوكيو ايسور كلامت يف ارحبو ار اورجات 0

 ىرجنو ةداتءملاموسرلا ءادا دعب كلذو تايفاعملاو تازائتمالا نم اسور عم

 اهريس ءانثا يف ءىراوطلا املع أرطت ىتا نيتلودلا نفسل هجو لكب ةدعاسملا
 رئاس ىئاخ مزلب ام ةناعالا اه مزات ثداوح عوقو دنع ىنع, رحبلا ىف و

 راعسالاب ءانشالا نم اههزان ام نفسلا هذهل دخوبو ةقادص رفوالا لودلا

 . ةيراخا

 عم ةيراجم ةدهاعم دقعت نا اسورلا ةلودتغر اذا .ةرشع ةيناثلا ةداملا

 ديهعتتةيلعلا انتلودف ربازخلاو سنوتو برغلا سابارطتاموكح يا نييقرفالا
 تام كح لشكل و“ ١ اميوغسم ىلع ايسور ةلود لوصل اهدهحو اهراشعا لذدِس

 .ةموسرملا دوهعلا ىلع ظفاحمم اهناب ةروكذملا تالايالا
 امال ىكرتلا ناضللا# يف“ ةرانعلا هذه لامتتسا عزاب . ةرصع ةئلاثلا دال

 7 ا نا ولا راعتاو ةداما تح" ىف المنا لكنا رشا 9

 ان تس ميس يس صبي سي سس مسيل 00 -

 مسي يسمي م

 يل

 بيتاكملا ةماعوت ا دنسلا عيمح ىف ةيلعلا انتل ود ف رط نه ىنعب ( ضاشداب كرلولهيسور 1 ش
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 01 1 0 رو ور انا ىنعا ربتعملا بقلل اذه عضو ىضتقا ص رمد ينو

 © ىس هجم روطاربما ا
 ب رطلا ىلع ضال نا اسسور ةلودل زوج ٠ 0 هكا ةداملا

 | رئاسىلع ًاسابق ةصوصخلا ةسينكلا ريغ هطلغلا ةهج يف ىلغوا كب ةلح يف ماعلا
 هن رغوسود ةلسنلا مسي ىمست و ماوعلا ةسنكح ى ةسنكلا هذهو لودلا

 ضرعت لك نم ةنيما نوكتو دبالا ىلا هيسور ةلود ريفس ةنابص تل نوكتو
 ْ : |اهتسارح ريصتو ةئخادمو

 00030 د وتدست هبا ىذلا ءاظللا ىدتتع هنا - ةرتمع ةشماخلا ةداملا
 ةثحابملا بجو مسح مار بحوتس صا دوحو ةظحالملا نع دعس نتلودلا

 نه اهروهظ لمتحلا رئاسلاو راضملا بابسا مفد لجال نكل ٠ نيف رطلا اياعرل

 ئ صا ثودح دنع هنا نيتلودلا نيب قافثالاب رارقلا عقو دق هلومام ريغ ضراوع

 ىتلا.ةداملا ىلع شّتْش نا دودخلا فرط ىلع دوجوملا مكاحلا ىلع يجب اذهك

 شتت دعبو كلذل نوئيعدل نيرومام ةفرعع اهصخ يرحم هنا وا تثدح

 دسهعتلا لصحو . ريخات الب هبحاصل قللا قاقحا نورحح ىتسي م ةداملا

 ةدهعلاهذب< تدقعناو ًاثيدح تدهمت ىتلا ةالاوملاو ماظنلا نسحةدام ناب ىناصلا

 هذهك اياضق ثودحم الصا ريغتت ال ةكراملا

 عالق عم قاحوبلا ةكلمت ةياعلا ودل اسور ةلود درت .ةرصعةسداسلا ةداملا

 ءايشالا عيمح نم ابف امب ىرقلاو تاصقلا ركاسو ليعاساو ىلكو نامركقا

 نادغلاو قالفالا ىتلاباةيلعلاّتلودلدرت كيذكو اضياردس ةعلق ةيلعلا قل ودل درتو

 دقو ءايشالا عيمج نم اهلخاد وه امو اهابارقواهتاصةو اهدمواهعالق ةفاك عم

 طورسلاظفح تدهعت واهناس يتالا طورشلاىلعةموق رملا كلامملا ةيلعلا ّتلودتادق

 ياها نع وفعلا ى رج (الوا ) هبالومعم ادعو كلذ تدعوو مات ةروكذملا

 ار تايتكلاو ىلا ملا نم اوناكمسق , يا نم م ةديدملا تاموكللا هتاه

 ةرباغملا لامعالا نم مهف نط امع ىضغت ناو ءانثتسا الب ةهاحولاو مسالاو

 0 نوك وةلعلا قود ومالةفل اخ تن اك ىلا تاكرملا نم مع قلعتت ةمهتلكو

 مهصانم ىلا ممداعا ريصىلوالا ةداملا نومذم بجوم ىلعو دبالا ىلا اس

 ا 0 * لبق كالمالا نم هنوكلع اوناك ام ىلا نودوعيو ةهاسلا مهكالما دراو مهترو يأ
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 لوالاك ةرح هوجولالكنمنوكت ا ةنايدلا اناث ءمهروما ددع ا

 سئانكلا مهر الوةدرحب لاك كاد طقاهجما رجال ةعن ام لصحل الو

 يفو نيتوخو لئاربا ةرئاد نمض ةدوجوملا كالمالاو ىضارالا (ًاثلاث ) ةعدقلا

 ( صاخشالا رئاسو ةربدالاب ميدقلانم ةقلعتملاقح ريغب ةذوخاملا عضاوملا رئاس

 ةعاجل ناك عار اياعرلاب نالا مهنع ربعملا نيموسرملل درت اهعيمح هذهف

 نيذلا نايعالل صخرب (اسحر زاشمالا نم ميسان اب رايتعالا ناهرلا |

 اولهمي ناو ةيرحخلابمهءايشا اولقس نا نطولا كرتب رخآ لحمىلا هجوتلا نوغرب

 هذه ربتعتو مهلحاصم مظنتل يفاك تقو مهن وكيل كلذو مهنطو نم لاقتنالل ةنس ةدم
 فالخال و دوقت ال ءىش ليصح ريصي آل ( اسداس) كصلا ىلع قيدصتلا خخ ران نم ةلهملا

 نعءىشب مهنلل اطمالو مهفيلكتر يصب ال ( ًاعباس )تناك امهمةمدقلاتابساحملا نم كلذ
 بيرختااوتا رشضملا نمي رجلا دادتما ءانثاب هوفداصامل ًارظن لب اهماه برحلا ةدم

 كلص ةلدابم رانا نم ربتعت نيتنس ةاهم ًاضيا نر وك نعل .كلدادعب ىلا

 مهملم عم هيلعلا انتلود دهعتن ةلهملا هذه ءاضّقنا دعب ( انماث ) . ينوامهلا قيدصتلا

 ناكمالا ردقىلع ليلللا اهئاخسىلع ظفاحنو ةيزطلا نييعتما يفةيلكلا ةؤرملاب
 ةيزحلا هذهءادا دعب و نيتنس لكيف ةالسم ميت وعبم ةطساو مهني زج ةبدات ريصيرو

 الو مكاح وا اشاب نه ناك ن ٠ انناكح الصا دحا م ضرعتي الف اهماعب

 نيدمتما ند, كب تناك مسا ياب بئارضلا حارتقا نم ام ءىش. نويلاطني

 ناطلسلا دجمالا يدج ةتطعلس مايا ديعسلا نمزلا يف اهم اوعتمت ىتا تازايتمالا
 مهنم لك ميه نا تاموكللا هذه ءارمال صخرب ا عبارلا ناخ دحم

 ىراصن ءالكولا ءالوهنوكيو رادكت<لصم مساب ةيلعلاّتاود ىدل الككو هفرط نم

 كلملا روما ةيؤر نوطاعتب اوناك نيذلا تايادختتكوبقلا نع الدب مورلا ةلم نم

 ام نولانيو ةؤرملا لامكب ةلماعملا ةيلعلا لود ٍبناح نم مهقحم ىرجنو
 نما .ض رعت لك نمو نا رجم نونوكي مهنا ياللملا دعاوق بسحم هنوقحتس

 ةيلعلا ةلودلا بناح نم ةقفاوملا لصحتو ةصخرلا ىطعت ( ًارشاع) نيناصمو
 ةنايصب قلعس اف ءاضتقالا دنع اوركاذتب ناب ايسورلا ةيروطاريما ءارفسولا

 ءارفس هضرعي ام ةياعرب ةيلعلا ةلودلا دهعتتاو نيتروكذملا نيتموكحلا ةدعاسمو

 / نيتلودلاب ةقئاللا ةقادصلا راشعا بسحم داوملا نم ةيس و لا :

 يا 5 2 حم تتحطم
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 -- ةنلعلا تود ىلا درت نا ايسورلا ةلود مزلي .ةرمشع ةعباسلا ةذاملا 5

 قسوؤيرجت ناب ةيلعلا ىتلود دهعتتو اهمكح تحن نالا ىض ىتلا ضيسالار خلا ||

 أ عاونا عيمحت نع وفعلاب مهلماعتو لدعلاو ةياءرلا لاك ةروكذملا رئازللا لا |
 ةنظٌب ترج ىتا لاصفالا مومعو ةفلاسلا ةداملا يف اع حرصملا تاحانقلا |

 1 ىنعمو ايدنه امن قاوكت اهسم هذاهف ةيلملا يتلو رومالا ةقلاتخلا ا

 هحوب ةعنامتلصحل الو نييحسملا ةنايد ىلع قيبضتو ضرغت يدارسإال الر ا

 قحيف الصا ةلخادملاو ضرعتلا ريض أل و 0 د.دجملو ريمعت صا يف ام |

 تاس رختلاوتا ردكتا بم نان هةر ستاك ومدخم نيذلاصضاخشالا ١

 ةيسورلا ةلود ةموكح ثحن مهدوجو 01 ١. ةيراخا هذه مهل اهتثرؤا قتلا

 لصحيتسيل ال ةبلعلا ودا ةر وك رئاز را دادرتسا خراتثنم نيتلس رورمدغبو |
 ( ًاغبار ) الصا ناك عون يا نم يرش عب ر نيروكذملا رازحلا يلاغا نه |

 ةصخرلا مه ىطعت ىرخا دالب ىلادجوتلا نودنربو نطولا كرت يننوبغرب نيذلا |
 | مظنتل داو مف نوكي يلو مر مهلاوما لقتس ةيلعلا لود بناح نم |

 ٠ ةدهاعملا كلص ىبعقيددصتلا ةلدابمغ راث نم ؟راتعا ةلفاك ةيسةدمن ولهم مهللاصم 0

 رمثا ةثالث ةدم يف ةيلعلا ةلودلا هايم نم ايسور لوطسا عوج رمزا ( اف ْ

 قاوم ىلعف ءىثل لوطسالا جاتحا اذاو كصلا اذهىلعقيدصتلا ةلدابم دعب نم |

 . ناكم الا ردق ىلع هتيعت نا ةيلعلا ْ

 الم مف ىوسىزوا زاغوبيف ةغقاولا نوريلق ةعلق .ةرسفع ةئماثلا ةداملا | ٠

 ١ عم روكحذملا ربلا نم يلاوثلا فرطلا لحاس يف ةنئاكلا ىضارالا نم يفاك

 تحن ماودلا ىلع ةاقتسم قت وص ىزواؤ را ناي. ةعقاولا ةلاقغا ءارخفلا |

 . ةضراعم الب ايسور قفرصت

 وح تم عيمجو مرقلا ةريزح ٍِق ةعقاولا ةعلق 0 .ةرشع ةعساتلا ةداملا

 دودح ىتح دوسالا رحبلا نم اهيضارا عم اهروتثو شرك لخاد دوخوم

 لا هخاخوت نسو هجاخ ون ىمسملا ل دم الوط ةعدقلا شرك

 .ةضراعم الب ماودلا ىلع ايسور فرضت تحم قس قازا رح ىلا ىلعالا نم |

 يوتسلوت ماخلا ني تدفع مدا تادعتلا موهفم بسح .نورئشعلا ةداملا

 * تصصخل ةيرحخ ١م«.. و ةيدالبم لل. مراح 0 طفاح اشاب ه7

 جيم .. 7 : ل ع ك ١
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 1 .ديالل امسورلا ةلود ىلا ىلوالا اهدودح قازا ةعلق ا

 ةطراقلاوةريكلا ةطرايقلا يانييط رابقلازا|ثمحو . نورشعلاو ةيداخلا ةداملا

 راثاتلا ةفتاط راوج ىف امهعوقو سس ميرقلا تاناخ عم قلعت امهل ةريغصلا

 ىلاو ممتروشمو ميرقلا تاناخ ىلا ايسورلا ةلودل امهصيصخت ةدام تليحا دق

 ءراثاتلا ءاسور يار

 عيجتلازاو وحي نيتلودلا نيب قافنالاب ررقت دق .نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 امو امهنس ةدقعتملا دارغلب ةعلق يف ةعقاولا ةدهملاو ةّئاسلا دوهعلاو طورمشتلا

 تقرا ا وهتودلا نم الك نا وهو ايدبا آول طور دا فال نم اهدعب ثدح

 طورمشلا كلت نم ىثتسو ةروحذملا دوهعلا ثيح نم م ةيعادب موش ال ْ

 ةعلق ظفاحم اشاب نسح ننبو وتسلوب م "ا نيب ةيدالبم ٠) هنسيف ةءقاولا ا

 ناف نابوق دود>و ةروكذملا 0 دودح ديدحمو نييعتب قلعت هيف 0 ْ

 ٠ ريبغت الب لوالاك ىتيت ةروكذملا طورشلا

 نارمهبشو ىدانوكجو قحدادغب عالق نا.. نورفعلاو ةثلاثلا ةذاملا

 ةلوداهلقت ايسورلا ركاسءابللع ةيلوتسملا ليركمو 0 يلاوح يف ةئئاكلا

 قيقحتلا دعب هنا كلذو نييلصالا اهءاخال عالقلا هذه ا : نا ىلع ةيسورلا

 حجج روم

١ 
 ا

 دّئني> ةديدم ةدم دنم وا ميدقلا نس ال هكا تناك ةيلعااىتاودنا نيم اذا ظ

 يلخن كراملا كصلا اذه ىلع قيدصتلا ةلدابم دعبو ةيلعلا ىتلودل ةدّئاع نوكت ْ

 آضا دهعت ةلعلا قلودو نيلا تقلا يف ةروك دما عالقلا ايسورلا ركاسع

 مهنم تردص نبذلا عيمج وفعلاب لمشت ناب ةاسلا ةداملا نومضم بسحب ا

 ىلا اهدي فكك ناو ةيراحلا دادتما ءانثا يف ةلعلا لود دض 85

 نم ناك غون فا بلط نعو تيان ناسا 0 نع ديالا
 دحاو درف ىلع ىعدت ال ميدقلا نم ا قاعت مهل نبذلا ادع ام هناو ةيزألا

 عيج ىرخا ةرم كرتت اهناو اهاباعر نم هنوكب ةروكحذملا فئاوطلا نم |

 مموكمل نوب ركملاو نوبجركلا اهطبض ىتلا تاماكحتسالا رئاسو ىضارالا |

 ساتكو ريدا ىلع ًاشيضت ىرجتب الو صورت ال اهناو ةقللسلا مهظفاحلو

 رداح ةشاب عنك نابو ام دب ديدجلا ءاس الو مدقلا مهر عنمال و 8 ةنارخلإ

 7 لاومال ناك عاد ل ضرعتلا نهم طاضلاو شوا ءاسور عج يل
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 1 ال فئاوطلل اسوا لود ضرعت الو ا عاضاو ةزوكاذملا سئانككو 7

 ٠ ةيلعلا ىتلود اياعر نم منال مهرومأ يف لخادتن الو

 عيبج لاحلاب ا املع قيدصتلاو داوملا ءاضما دعب .نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

 مو لاو هذول هتوطلا رب نم" قمبلا ةهللا يف ةدوحوملا اسورلا' !؟اسع

 دعبو روكذملا هنوطلا رهن نم ىرسلا ةفضلا عطقت دحاو رهشفرطظ ينثبحم

 ةدلق ءالخا ريطي  ةماوق رملا 'ئرسدلا ةفضلا ىلا امامه ةروكذملا ركاسلا رورص
 دحاو نأ يفو ةعفد ةرداملا لص هدعبو مالسالا ركاسعل مستو هوسرح

 دعبو نيربش ةلهم الخالا اذهل نيعت دقو قاحولاو قالفالا ىتكلمم ةيلختل

 0 اشور كاع كرت نيزوكدملا نيكلمملا' نم اسور ركسع ةفاك باحسنا

 ةيصق ىرخالا ةهلا نمو لئاربا ةعلق هدعبو كوكرب ةعلق ةدحاولا ةهملا

 عالقلا هكرات اهركاسع راس قدتلتل ةهجاوتم ريست ونامركقاو ىلكعالقو ليعامسا

 ةلهم نيتروكذملا نيتكلمملا ةيلختل صصخ دقو ةيمالسالا ركاسعلل ةروكذملا

 ”ااادق ركو نادنب ةكلم ايسور راسع كرتت كلذ دعبو ريشا ةثالت

 كلامملاو عضاوملا ةيلخت لصحت هروصلا هذه ىلعو هلروط رهن نم ىرسسلا

 ةديؤملا ةللاصملاو ةدهاعملا ءاضما دعب رهشا ةسمخ ةدم يف ىنعي اهركذ قياسلا

 هلروط ره نم ىرسلا ةفضلل ايسور ركاسع ةفاك روم دنعو نتلودلا نب

 ىضارا امأاو ةيمالسالا ركحاسملل ردسو نيتوخ عالق م اسآ ريص, دئنح

 وصئىزواو را نيب ةعقاولا ءارحصلا هيوازو اهنع ميرصتلا قب قسىبلان وربلق

 طورمشلا هذه ريشع ةئماثلا ةداملا يف حضوملا هجولا ىلع د ريصدب

 ٠ ضرعتلا نم ةناصم دبالا ىلا نوكتو ايسورلا ةلودل روكذملا تقولا يفو

 يرجم نا ضيالا رحبلا رئازج تاهج يف ةدوجوملا ايسور ركاسع ىلعو

 0 ااقاو لاسلا نما ةروكذملا ازا لواطسابا قلعتب ام ةنكمملا ةغرسلاب

 ضرعتلانم ةناصم ةيلعلاىتا وداهطضتالوالاك ةروكذملا رئازملا درتو ةيلخادلا

 007 لاسال ارطاو 7 كلذلا تقاو نيت نكع ال ةفاسملا دعبل القت هنال

 لوطسالا ةئاعاب دهعتت ةيلعلا تلودف ةيفاصم ةلود امتوككلو ايسور لوطسا

 تماد امو ناكمالاو عسولا يف ءىث لك هلاطعابو همزاول ءاغا يف روكذملا

 )0 وادا هروصلا ىلع ةيلملا لودل ةدرتسملا كلامملايف ةدوحوم ابسور ركاسع
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 كلامملا نم ايسور ركاسع عيمج جورخ نبح ىلاو . اهدي هيف تناك يذلا
 يف لمعلا ىتسو اهرو.ا يف ةيلعلا لود بناح نم ةلخادم“ عقتال ةروكذملا
 ايسور ركاسع مزاول رئاس ةكرادمو تال وكاملا نم مزاب, ام لوانم ةيفك
 ًامامت اهنم .اهجورخ ني ىلا نالا وه ام ىلع ابق ةدوجحملا كلاعملا ىف
 لسري مل ام ةروكحذملا ةدرتسملا عالقلا يف ًامدق ةيلعلا ىتلود عضت الو

 اونع نيذلا ةيلعلا ىلود يرومام ىلا ريخلا لوالا اسور ركسع رس

 ءارجا مدعبو ةروكحذملا كلامملا نم لحم لك غارفو ةيلخت صالا اذه
 تابصقلاو عالقلا هذه يف ايسورلل ىتلا تامهملاو راخذلاو .ابف اهتموكح

 عفادم كرتتو هديرت يذلا هجولاب ايسور ركاسع فرط نم اهجارخا ريصير

 اولمعتسا نيذلاو ٠ ةيلعلا ىتلودل ةدرتسملا عالقلا يف تدجو ىتلا هيلعلا تلود

 يا نم ةيلعلا ىتلودل ةدرتسملا تايالولا ىلاها نم ايسور ةلود ةمدخ يف

 مهلهاب لاقتنالاو باحسنالا يف اوبغر اذا اوناك ةيفيكو لاح يا يفو سنج
 نوعنم ال ةدقعتملا ةيونسلا ةدملا يف ايسور ركحاسع عم مهاوماو مهلابعو

 ةروكذملا طورمشلا بجومم ناك هجو ياب مهتعنام مدعب ةيلعلا لود دهعتناو
 : ءافك هس 4 يف وا نمزلا كلذ ىف او> رخ ءاوس

 نم ثاناو روكذ نم ”نرلا ئرشا عيمج ٠ نورمثعلاو ةيساللا اءدالا

 نذلا نييحيسملا ادع ام مهناطوا ىلا نودريو نوحرسس اوناك ةيثرو ةجرديا
 اورصنت نيذلا نيملسملاو ةيلعلا ىتلود .يف مهتداراب يدمحلا نبدلا يف اولخد

 ةلدام دعب هلك اذهو ايسور ىضارا ف مهدوجو ءانثأ ٍِق مهداراب

 ضوع البو ًالضارذع الب الاخ ةكراملا ةدهملا هذه ءاوكص لع ى ا
 نيب نم قاقرتسالا يف اوعقو نيذلا نيبحيسملا عيج كلذكحو ةيدف ريغب و

 ءانتتسا الب ةفاك نيجركلاو رئازحلاو ةروملا يلاها نمو نيبقالفاو نيينادغبو

 ايسور ايار نم اوقرتسا نيذلا كلذككو ضوع ريغبو نمث الب نوقتعي

 دعب كلذو مهنطوم ىلا مهدرو مهحياست ريصي ةسورحلا ىلامم يف اودجوو

 ةروصلا هذه ًاضيا رومالا هذه ىرجن كلذكو ةكراملا ةطلاصملا هذه داقعنا

 مر

- ٠ 

 ةيراح رمتست تاماظنلا نم اه قلعتب امو تر 0 :
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 ل دولا هذه ءاضما نع ريخلا لوصو لوال .نورشعلاو ةسداسلا ةداملا : 9

 | ىزواظفاحم عقاولاب مرقلا يف دوجوملا ايسور ركسع ريس رباخم ىزواو مرقلا

 عم نوربلق هعلق لست ف ملت لجال نيدمتعم نرومامنالسرب نب رهش ةدم ىفو

 نوروكذملانودمتعملاو اهركذ سم ىتلا ةربشع ةنماثلا ةداملا يفةح رصملا ىراحصلا

 مهعامجاو مهلباقم مرات نه نب رهش ةدم ىف ةروكذنملا ةداملا مامت نورحي

 مون رات نم ربشا ةعبرا ةدم يف اهمام ىرجن ةروكحذللا ةداملا ناىنعب

 ردصلا نوربخ ريخات نودب كلذنم لقا ىف ا, نكما ناو ةدهاتملا ونه ا

 مد 0 لاكلا نع لاشر اهدرفاا ومظعالا

 | ةلاصملامذه ةيوقتو ديهمتو دكان ةدايز لجال.نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

 نيريكن يريفس ريبست و ثعب ريصب نيتلودلا نيب تافاصملاو ةالاوملاو ةكراملا
 يف كلذ نوكيو ةيريخلا .ةلاضملا هذمل قيدصتلا كوكص نيلماح ةداعلا قوف
 ةلماعم ددحلا سأر يف. ناريفسلا لب اقتبف نيفرظلا .ءاضرب .نيعتن يذلا تقولا
 ءارفس قحب ىعرملا داتعملا مسرلا امهلا اموملا نيريفسلا قحم ىعاربو ةلئاهم

 نيريفسلا ةطساوب اياده لسرتو ةيلعلا تود ىدل ًارابتعا رفوالا ابورا لود
 .نيتهملا ءافص ىلع اليلد كلذ نوكمل امهتلود ناشد ةقال املا اموملا

 نم ةديءوملا ةحلاصملا هذه داوم ءاضما دعب . نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 مهاربا باتكلا سيرو دمحا ىمسزلا عقوملا اهو.ةيلعلا ىتلود يدمتعم

 اتنوفل لارتح نينير سنربلا ايسورلا ةلود صخص نمو اهدجم ماد بينم
 لارتحلاو مظعالا ردصلا بناح نم ثايبنتلا ردصت ريخاب هقاوع تمتخ

 3 ةهج لك يف ًارحبو ارب .ةدوجوملا نيتلودلا ركاسع عيمج ىلا لاشرامدلف
 دصلا يناح نم لاخلا ف ا لسربو مهنِس ةيماصخ 00 نس عون لك

 00 رحلايف ةدوجوملا مهليطاسا ىلا نينواعم لاشرامزإف لارنحلاو مظعالا

 | ناودعلا عل ةسرحلا مقاوملا عيمج ىلاو مرقلا دالب هاجنو دوسالا رحبلاو

 فارم نم :نالسولل نانمملا و: د داقعنا دعب لحم لكيف لاتقلا بابساو
 نين ومام ونين اصمت ابنتلا بسحم انوكينا ددال لاشرامدإف لارنملاو مظعالا ردصلا

 || ثعيب هيلا امؤملاف مر سلا انس وو نواصل وصاو: قس 7 هجو لكنم د

 8 ناو هيبنتلا ىلعيواملا مظعالا ردصلا سما ةيلعلا ىتلود ركسع رس ىلا
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 2 ركسع رس ىلا ةيلعلا ةلودلا ركسع رس ثعس مظعالا ردصلا نواعم لو

 مظعالا ردصلا نا امبو هيبنتلا ىلع كلذك يواذلا لاشرامدإفلا سما ايسورلا

 يفرط نم امهلا ضوف دق فوجنامور تنوق ورتب ايسور ةلود لاشرامدلفو أ
 : دوهعو دوقع ديه 0-0 املا راشملا اسسور ةيروطاربما فرط نمو ٍنواههلا ا

 يف ةروطسملا دءءوملا حلصلا داوم عيمُخ ةدقعالا ةكرامما حلصلا ةدهع |

 لاشرامدإفلاو مظعالا ردصلا فرط نم اهؤؤاضما ريصي ةر ركدنا ديك

 ىلا ةدقعمملا داوملاو .اهروضحم ترجتناك ول 5 قيدصتلل امهماتخاب اهمتخو |

 ىرجنو ليدبت الو ريبغت نودب ةيوق ةاعارم ىعارت اه دعولا راصو تدهمت
 ةروكذملا داوملايف ررحو . ًاءطق الفلا ءىنثلمضالو اهقوطنمبسحم ةقدلاب

 لاشرامدلفلاو مظعالا ردصلا فرط نم اهلع قيدصتلا ىرجو تررقت ىتلا

 دنس وهو امدحا امهمتك ناموتحو امهءاضماب نايضمم نادنس امهلا اموملا

 ةيسررلاببتك, لاشرامدإفلا دنسو ةينايلاطيالاو ةيكرتلاب رح مظعالا ردصلا
 ناتلوذلا فرط نم نيصخولا ىلا ةاظعملا ةصخرلا 'ئضتقعو انشا ة

 لقا ةدم يف نكما ناو مايا ةسمخم داوملا ءاضما دعبو ةيلعلا تلود بناح

 مظعالا ردصلاتادنس نوصخرملا م املاحو تادنسلا ةلدام ىرجن كلذ نم

 . فوجنامور تنوقلا لاشرامرلفلا تادنس نوذخاي

 « ةمئاملا

 حالصلاو حلصلا نم ةر وكذملا داوملا بسحم هديهمتو هديدجت ىرج ام نا

 ام بسحم و ناآلا كعب نم ًاريتعمو ور ناك حافكلاو بردلل لطمملا

 دهعلاي رج اننافدوهعلاب ءافولا نمو ةميركلا ةقادصلا مش نمىتنطلس هيلع داتعا

 يفطورسشو دوبق نم عقو ام عي ةياعرلا قحىارتو اماه قيدصتاو اثم

 كاذكوحالصلاوحلصلاقيئاومو دوهععيمجي رو ةروكذملا ةدام نيرسثعلاويفالا
 كاذزوكيو اهؤاطعا راصنذاما نيينوبامهلا يناشبت يفنيتررحلا نيتداملا طرش
 ايسورّةل ود صخ ص نماهلع قيدصتلا واهدس أت راصىتلا داوملا رارمتساوماود ةدم

 ياطاسلا انفرظ نمالو اهف رطنمةفلاخعالو للخاهف لصحم ال هنا كل
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 انركحاسع مومو مارتحالا يوذ ءاصمالاو ماشتحالا باحصا نييناريمريملاو
 ٠ ةمدخلا فونص نم ةيدوعلا فرشب نيفرمثتملا ةفاكو ةروصنملا

 كلذو ةسرلا فيراصملا نيمضت اهادحا ةدهعلا ةمتاخ يف نيتدام انركذ
 ةدم يف ايسورلل سكفلا ريع ةسمح ةيداتب تدهعت تناك ةيلعلا ةلودلا نال
 ةعرس ةيناثلا ةدالاو سكفالا ةسْح وهو طسق ةنسلكيفاهنهعفد.نينس ثالث

 نم ةرمثع ةعباسلا ةداملا يف روكذم وه امل ًاديبات ضيالا رحلا ربازج ةياخم
 ناك ناو ضسالا رحبا يف دوجوملا ايسور لوطساو .ةروكجذملا ةدهعلا

 دق ايسور ةلودف رهشا ةئالت ةدم يف جرخم هنا ةررت دل ةدالا ىف اطقم

 . نكما اذا ةروكذملا ةدملا لبق هجارخاب تدهعت

 6 رانفلا تاوكب نمز يفنادغلا ةلاا فيراصم رتفد إل

 شورغ
 ةيزح 6

 ديعلا هبده ه2

 2 ) 1 ا يصمم

 ةداعسلا رادل ةيفخ اباده <6ه...٠.

 ءةرادصلا ماقمل ةمدش 01

 مررقلا ناخ فرط نم ميقملا روماملا ىلا 0
 نيوخ ةعلق ظفاحم تائدمعت 0

 ميرقلا ناخ ىىلا عل

 ةلايالا راوج ىلا ةيروماملاب نوتاي نيذلا تاواشابلا ىلا
 اهنم نوبهذبو ةداعسلا رادل نوتاي نيذلا كبلا ةعامح ىلا

 ْ شاب يف ةدوجوملا مالسالا ركاسع ةيديع ىلا
 مهتاينشتسم ىلا
 كيال ةيدما
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 ةيسورلاو ةيكرتلا يف كيلا باتك ةيساطرق فراصم
 رصقلا تاشورفمو تاريمعتل 32-0005007

 رصقلا مادخل سالم لحال 4

 اهريغو خيطملا فيراصم 04000
 رصقلا ةعامل حيصفلا ديع شيشخمل ا 0مل...

 ةسينكلا فراصمو ةنراوخلا ع...6

 كيلا ةمدخ يف نيدوجوملا ناكسلا ركسع فيرراصم 00٠٠
 طووانرالا ةيجكفتلا فيراصم 00٠

 ( قتيسوملا لحم ) هناخرتم 2

 اهفراصم رئاسو كلا ةجوزا (ٍباَن ) قحشي نمت

١1٠٠" ١ 

 ًاشرغ رممع دحا غاصلا باسحم نالا غلبي خراتلا كلذ يف شرغلا
 روسكو سكى لا نيثالثنع ةرابع اذه انئامز يف روكذملا غلملانوك, كلذإف
 قالفالا لاح لعب اذه ىلع سايقلابو ًادج ليقن قال م وه

 لوالا ءزللا ةمجرت عبط ىلاعت هريسيتب مت
 هيلبو ةدوج خيرات نم

 يناثلا ءزملا
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